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  سم هللا الرحمن الرحيمب
  
  

   تقديم
  

ى  بعاملينمحكومة  اإلنسانالبداية كانت حياة في      هخارجيين عل ا  إرادت وھم
ه  أنالليل والنھار والظالم والنور فمع الليل يخيم جو يجب  يتوقف العمل خالل

ا تسلق أإلى كھف ولف نفسه بالفراء و اإلنسانولھذا لجأ  وم أو ربم خلد إلى الن
ومع ، نتظار بزوغ الفجر امكان في في وضع مريح بقدر اإل نفسه يأشجرة وھ
ذلك يخرج اأالنھار ي ة لكنإلتى الجو الذي يكون فيه العمل ممكنا ول  يسان ثاني

ام أو الصيد  ه ولكى يبحث عن الطع ا أ، يعيد ملء مخزن وانم المرتبطة  األل
ى ا اھرتين فھ اتين الظ ل واألألبھ ماء اللي داكن لس اتح لضوء صفر الزرق ال ف

صفر أما األ، زرق الداكن ھو لون الھدوء والسلبية أللون ا فإنوھكذا ، النھار 
ار  األلوانھذه  ألنو..مل والنشاط الفاتح فھو لون األ ل وجو النھ تمثل جو اللي

ي يستطيع ھو نإليحكمان ا ھما عامالنفإن ا أسان خالف العناصر الت ن يحكمھ
ون بوصفهأومن ھنا ت ات النص الشعرى من وقوعه حأ تى مشكلة الل د مكون

  :بين مجالين 
الج ويُ ، دراكية إوان فيه داللة بصرية  لاألذ خأھو الرسم وت :  ولألالمجال ا  ع

ذا المجال  دھان و –بوصفه  –اللون في ھ ة تستخدم في ال ال أصبغة لوني عم
  .وتباينھا األلوانويكون التركيز في ھذا المجال على تكامل ، البياض 

ال   راآلالمج ال :  خ و مج وانھ ة  –بوصفھا  األل ة  –دواالً لغوي ل معامل تعام
اجم ي المع ة ف ة الثابت ادة اللغوي ال ينصب عمل. الم ذا المج ي ھ ذا  يوف ي ھ ف

ُ ن أحاول أالبحث وفيه    .ضئ داللة اللون في النص الشعرىأ
وھو بحث " وظيفة اللون في شعر ابن الرومى " ومن ھنا فعنوان ھذا البحث 

الدرس والتحليل شواھد الشعر من خالل ديوانه من نواح متعددة أھمھا يتناول ب
:  
  ثر اللون في شعر ابن الرومى أ -١
ة  –ابن الرومى  –منھج  -٢ غراض الشعر من خالل ألفي المعالجة المختلف

  ) في ديوانه ( الشواھد الشعرية 
  موقف ابن الرومى من اللون -٣
  عدد مرات استخدامه للون الواحد -٤
  .لخإ.... ؟ ستخدم فيھا اللون وكيف تم اختيارهاما األغراض الداللية التي  -٥
  :وقد واجه البحث عدة صعوبات وتتمثل في  



 ٢

ُ ننى ال إ ذا أ ة العمل بھ نكر الغموض الذي كان يحيط بي من كل جانب في بداي
م  وع ث ذا الموض اول ھ ي تتن ادر الت ة المص ى قل راً إل ث نظ ي االبح تبان ل س

 ً ً  الطريق شيئا   .فشيئا
مر كان غاية في الصعوبة في بداية األف –في قراءة ديوان ابن الرومى  وبدأتُ 

  .نوى دراستهأملتقطة كل ما يتصل بالموضوع الذي  –
ن  ة م ت القضايا التالي د كان د أوق ه عن ادة حول ع الم ى جم ا حرصت عل م م ھ

  -:ولغيره من المراجع التي لھا صلة بالبحث، تى للديوان ءقرا
ى .١ د الب يصعب عل ي ول نة الت د الس ن الرومى احث تحدي ا اب ات فيھ أو م

ى  ك إل ع ذل ا يرج ي أوربم اس ف ن الن زالً ع يش منع ان يع ه ك هِ أن  يام
 .خيرهألا
ديوان  .٢ ات ال ين مطبوع ي ب ات الت واھد . الخالف دد الش ق بع ا يتعل فيم

 .الشعرية
لوان التي وردت عليھا الشواھد من إلشارات إلى الظواھر الخالصة لألا .٣

 .-متعددة  لفاظٍ وكانت تروى بأ –ية اعر لم تكن واضحة في البدالش
لم يتناول بالدراسة  –نه الجيل في مدرسة الشعر أرغم  –ن ھذا الجيل إ .٤

ا كُ ، الكاملة  دوريات ضئيالً ويعد م تقلة وال ي الدراسات المس ه ف تب عن
داً  ا كُ . ج ى م ة إل ك بالمقارن د الصبور أووذل ن صالح عب ب ع د أت حم

 .ولالجيل األ ناللذين يمثلحجازى ا
اق إ .٥ ل ش نص الشعرى عم ي ال ون ف ة الل دد ، ن دراس ه إال ع م ب م يق ول

 .ضئيل من النقاد
ا كُ إ  .٦ ون ن بعض م ب عن الل نص الشعرى  -ت ي ال نھج  –ف ينقصه الم

حيح  ي الص ث ، العلم ل أحي ذا الحق ي ھ ات ف د دراس يما  –ج وال س
 .لط منھجى فادحتقع في خ –الدراسات األولى التي تتحسس الطريق 

بل يشير في ، ن اللون في النص الشعرى ال يشير إلى الداللة البصرية إ .٧
ة أ ى دالالت غائب االت إل ب الح نص غل ن ال ى ، ع ي عل م ينبغ ن ث وم

عرى  دارس نص الش ي ال ون ف ى أالل ة حت ذه الحقيق اً بھ ون واعي ن يك
 .ن يلتقط ھذه الدالالتأيتسنى له 

 
  الدراسات السابقة

ةأ .١ ي دت ول دراس ذا الموضوع ھ ت ھ ةناول ي  راس ل الت يوسف نوف
ا وان ءج تيحاء (ت تحت عن عرية واس وانالصورة الش ي ، ) األل الت

ام  ة ع ة العربي ن دار النھض درت ع د.  ١٩٨٥ص ث موق  :الباح
وانليرصد ، البارودى ونزار القبانى وصالح عبد الصبور  في  األل



 ٣

عرھم  ا. ش د ج نھج ءوق روح الم ة ل ة مجافي ذه الدراس ي ت ھ العلم
ذھبياً في دراسة واحدألن، الصحيح  ين م . ةھا وضعت شعراء مختلف

ة اإل ى مدرس ى إل ارودى ينتم اء فالب ى ، حي ى إل انى ينتم زار القب ون
ي المعاصر  عر العرب ي الش ة ف ة الرومانتيكي د  وصالح، المدرس عب

ل األ ى الجي ى إل ذي ينتم بور ال ر الص عر الح ة الش ن مدرس . ول م
ع ال ين جم دة والباحث ح ة واح ي دراس ة ف عراء الثالث ارن ، ش م يق ل

 .حيث تصبح المقارنة مصوغاً لوضعھم في عمل واحد، بينھم 
اب  وھى دراسة:  الدراسة الثانية .٢ ا، حافظ دي ي ج ة ءالت ت في مجل

وان  ١٩٨٥) ٢(عدد ،  ٥فصول مج  ون في " تحت عن ات الل جمالي
ي كُ  ھم الدراساتأوتعد ھذه الدراسة " .. القصيدة المعاصرة  تبت الت

عري  نص الش ي ال ون ف ة الل ته . لدراس ي دراس ث ف م الباح د قس وق
 :ربعة اقسام أالتوظيف اللونى إلى 

توى الحسي أو الوصفي : األول  ى المس ه عل ة في دوال اللوني توظيف ال
ة  ون والدالل ابق الل ث يتط ر ، حي ظ أحم ون لف ثالً  –فيك ى  –م دل عل ي

  . ضافة داللة جديدةإاللون األحمر دون 
ة التشبيه حيث يكون الدال راتوظيف الدوال اللونيه فيه على مد:  الثاني ل

  .دراك البصرىالمضافة المولدة قريبة من اإل
ات :  الثالث توظيف الدوال اللونية في ھذا المستوى على مستوى العالق

ه ، الرمزية  و ، وفيه يتم استخدام مدلوالت اللون لتمثيل دوال م فھ ومن ث
اً وأ د تركيب ابقين ش ين الس ن النمط داً م ن ه يتجنب االألن، تعقي راب م قت
  .دراك البصرى ويتجاوزهاإل

ذا اوفيه يصبح توظيف اللون :  الرابع ائدة وھ ة الس ى النمطي حتجاجاً عل
  .يعنى البعد

نى آخذ فإن، فلتت مما وقعت فيه الدراسة السابقة ان ھذه الدراسة أورغم 
ة ولم ، ظرية كتفي بالدراسة النان الباحث أعليھا  يشفعھا بدراسة تطبيقي

  .حيث يظھر التطبيق دالالت جديدة، 
  
وان ، علوى الھاشمى ھي دراسة:  الدراسة الثالثة -٣ " التي جاءت بعن
ة إ ة الحديث يدة العربي ي القص ون ف اع الل من " يق رت ض ي نش والت

ع  عرى التاس د الش ان المرب ذه ،  ١٩٨٩اصدارات مھرج اءت ھ د ج وق
د ى ح ة عل ة  الدراس عرية الحديث ون الش ي ك ث ف ر الباح بحت أتعبي ص

ن  تفيد م اع الحرف إتس ة ، يق ن ّثإو، والحرك راغ وم اع الف رزت يق م ب
  .يقاع اللون في القصيدة الشعريةإدراسة 



 ٤

د . اد شاعر البحرين قاسم حد دعن األلوانوقد اكتفي الباحث بدراسة  وق
  .م الباحث دالالت جديدة مولدة من خالل الترتيب قدّ 
ي جاءت في :  الدراسة الرابعة -٤ د المطلب الت وھى دراسة محمد عب

ة  داع إ" مجل عرية " ب وان ش وانبعن د  األل نهأعن ي س بتمبر "  ب دد س ع
اء .  ١٩٨٩ د ج اإوق اً الھتم وع تتويج ذا الموض ث بھ ه م الباح ھتمام

ه ب عري وتركيبت افره، المعجم الش ة  وتض اج الدالل ي إنت ذ . ف د اتخ ولق
بيا ي س نھج اإللباحث ف ك الم ي سنل ذل وان في شعر أب . ه حصائي لألل

اً من الموضوعية وتأتى أھمية المنھج اإل ه يضفي نوع حصائي من كون
ذاتى  د ال ى النق ذا فاإل، عل ى ھ يس وعل عري ل م الش ي المعج اء ف حص

ه  اً بذات ام  ألن، مطلوب يئاً األرق ول ش ى وضع إو، ال تق اعدنا عل ا تس نم
ي للبحث األنتائج علمية  نھج ، دب ذا الم ع في قبضة ھ ولكن الباحث وق

بالضرورة  –ن تؤدى األرقام إلى تحليل النماذج تحليالً داللياً كان أدون 
  .لي نتائج غاية في األھميةإضي فسي –
ه " جاءت دراسة بعنوان :  وأخيراً   دى توظيف اللون في شعر التفعيل ل

. ر العلوم بكلية دا ١٩٩٥ يعادل الدرغامل" شعراء الستينات في مصر 
داللى من  وھى دراسة تقوم على المنھج النفسي حيث يكون الخروج ال

ة  ى البالغي نفس أليرجع في بعض ا" مستوى الحرفية إل ى ال ان إل " حي
  .حد أمراً ال شك فيه وال ينكره أصبح أدب ألرتباط النفس باإ ألنو

  ويقوم على ثالثة مستويات
ي : ول المستوى األ ة: الحرف ون العالق ة  ويك ونى والدالل دال الل ين ال ب

  .عالقة مستقيمة 
  

اني  توى الث ي : المس دث : البالغ دما تح توى عن ذا المس ق ھ ويتحق
تتحرك الداللة عن الخط  –أي البالغي  –وفيه ، حراف ألنالمواربة أو ا

  .المستقيم لتضيف داللة جديدة إلى المستوى السابق 
  

ث  توى الثال زى : المس ت: الرم ذا المس دخل ھ مى وي ا يس ت م وى تح
ون  ف الل ي توظي ة ف ات الرمزي ه ، بالعالق زى  أي –وفي ع  –الرم تتس

دال  ذا ال ى لھ ى الحرف ة مضادة للمعن ى تعطى دالل ة حت دوال اللوني ، ال
د ا توى يبتع ذا المس ي ھ تقيم ألوف لوب عن الخط المس ى ، س ى ال يبق حت

  .على ھذه الحرفية التي تربط الدال بالمدلول 
  

  تديت بهاھ المنھج الذى



 ٥

نھج  ي الوصفي ( ھو الم ى جمعت اأ أي) التحليل ي تخص ألنن ات الت بي
المختلفة من خالل ديوان ابن الرومى وقمت بشرحھا وتفسير ما  األلوان

ى  المقصود باللون داللياً والھدف منه وذلك من خالل تصنيف البحث إل
  مباحث  خمسة

  نقاط ل ثالثمفھوم اللون من خال: ول ألالمبحث ا
ا م -١ ون لغوي وم الل وم  أي: فھ ة وتوضيح مفھ اجم العربي الل المع ن خ م

  .اللون متبعة الترتيب التاريخي
ون  -٢ وم الل ة  أي: صطالحيا امفھ اء الطبيع الل علم ن خ ون م ير الل تفس

 . والفيزياء والفنانين التشكليين
ون  -٣ وم الل ا أمفھ ك من خالل ا: دبي تھم ألوذل اء والشعراء ومدى رؤي دب

  .ن وفھمھم له لأللوا
 

اني ث الث ميته ب:  المبح ت تس ديما  األلوانواقترح ادل ق ي تع ة الت الخالص
ون وعدم اختالطه ب. األساسية  األلوانب اء الل ون  أيمستنده إلى نق . خرآل

وف  ه عأوس واندد وضح في ا  – األل دى  –مفھومھ ى وم ن الروم د اب عن
  .ية ھم األغراض البالغية والداللأأھمية كل لون على حده و

لفاظ غير المباشرة والمقصود به األ األلوانيضاً سميته بأو:  المبحث الثالث
ه  اللون ذات ون دون التصريح ب ى الل دل عل التي فيھا معنى اللون تتحدث وت

ك  يط المس ل النب اء  –مث خ إ.... مرھ ن أو. ل د اب ا عن ددھا وداللتھ اً ع يض
  .الرومى 

  
خر آلون ممتزج بلون  أيمختلطة ال األلوانطلقت عليه او : المبحث الرابع

ً فيعطى لون   .لخإ....  تالكمي –آدم  –مثل الغنج  اً جديد ا
   

امس ث الخ م :  المبح وانمعج وم .  األل وانمفھ ن  األل تخدمھا اب ي اس الت
  .موضحة مفھومھا من خالل المعاجم المختلفة الرومى 

  
ة ا  : الخاتم ي توصلت أعرضت فيھ ائج والمالحظات الت م النت اإھ من  ليھ

  .خالل البحث 
وأخيراً في نھاية التقديم أقدم اعتزارى لطوله ولكن ذلك كان ضرورياً لجدة 

ه  ال . الموضوع وطرافت ذا المج ي ھ دمت ف ي ق ة الدراسات الت ذا ، وقل ول
  .جاءت اإلطالة حتى يقھر المنھج العلمي الذي استخدمته 



 ٦

ا هللا  األلوانعد تُ     ون من العوامل  ،من عناصر الجمال التي حبانا بھ والل
رة ل االتنالالمثي ل إ فع ل ك ة داخ ية القابع ى صور النفس ا إل ان وتحركھ نس

ن شخص آلو ف م وز وتختل قاطات ورم ا إس ه وم عر ب ا يش ر حسب م خ
ومن ھذا المنطلق وجب تفسير اللون من ثالثة محاور .  األلوانافتعلته تلك 

:-  
ً ـــمفھوم اللون لغوي: ول المحور األ   ا
ً : انى المحور الث   مفھوم اللون اصطالحيا

  اً ـــدبيمفھوم اللون أ :المحور الثالث 
  

ً : ول المحور األ   مفھوم اللون لغويا
  والمقصود به مفھوم اللون من خالل المعاجم العربية

   
   )١(الخليل أيفكان ر

  ".والفعل التلوين والتلّون ، لوان أوجمعه ، اللون معروف " 
ً رَّ عم يُ ن الخليل لفي الحقيقة أ ر تى بجمع اللفظ وذكآولكن  ف اللون تعريفاً دقيقا

ه أ ل والمصدر وكأن ول أراد الفع ال : ن يق داول ف ائع ومت ام وش ظ ع ون لف الل
اء حيث ابمثابة من فسّ حاجه إلى تعريفه فھو  اء بالم تقاقه ر الم اللفظ واش تم ب ھ

  . ولى األھمية للفظ دون معناهولم يھتم بتعريف اللفظ ذاته فھو أ
   
  )٢(دريتى ابن دُ م يأث 
  ً ا ول آ فيعطى تعريف ون فيق ا فُ  شيءكل ) ون َل◌َ : ( خر لل ين م ه وب صل بين

وانِ أو نتكمألِسواختالف  {لوان وفي التنزيل غيره والجمع أ ا  }كم ل ون علين وتلّ
  .خالقةإذا اختلفت أ نالف

  :قال الشاعر 
  تكون بھا فما تدوم على حالٍ 

  . ھا الُغولثوابِ أكما تلّون في                                  
  

  .  لُون عوھى النحلة والجم ولَُوين اسم واللونه لغه في اللينه
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –إبراھيم السامرائي  /مھدي المخزومي و/ معجم العين تحقيق / الخليل بن أحمد الفراھيدي - ١
  . ٣٣٢ص ٨والنون معا جباب الثالثي المعتل من الالم  باب الالم 

 ١٧٦ص ٣كتاب جمھرة اللغة مكتبة الثقافة الدينية ج: ابن دريد  - ٢



 ٧

بين شيئين للتمييز بينھما  ريد مفھوم اللون من خالل المقارنهيوضح ابن د   
 )جناساأل( –ية توضح اللون فاآل، آخر من الشعر ثم يعطي مثاالً من القرآن و

كما أنه عرض إلى اختالف  –بس لون المال أي –والشعر يوضح اللون  –
ً  األخالق وھو تعريف معنوي فكأنه يتعرض إلى لون .  وليس مادياً ملموسا

  .اعطى تعريفا واسعا شامالً فإنھخيراً للمالبس األجناس ثم األخالق وأ
  :  إلى تعريف اللون ويقول)١(ويتعرض ابن فارس

واو) لون("    الم وال َة واحدة  ال ون كلم ك ،  لشيءوھى سحنة ا، والن من ذل
ون  الحمرة  الل يء ك ون ش ال والّس، ل وّ : واد ويق الن تل ه : ن ف ت أخالق اختلف
 . "جنس من التمر: واللون 

فمن الواضح أن ابن فارس كان أكثر تحديداً لمفھوم اللون ممن سبقوه فيعطى 
فالمادى يوضحه بمثل ألوان التمر وھو ، مثالين أولھما مادى واآلخر معنوى 

فيعطي لونين  – دادضفاألشياء تتميز باأل –آنذاك  –لبيئة العربية امستمد من 
، خر معنوياً تى بالفعل ليعطى مثاالً آثم يأ – سوداألحمر واأل –مختلفين 

   .مثالً  ناللقية لفوالمقصود به الصفة الخُ 
  )٢(بو منصور الثعالبيأويقف 

خالل ضروب لمفھوم اللون من خر حيث يتعرض آمن مفھوم اللون موقفاً     
ً مفقد خصص قس مختلفه ه  – هن مؤلفم ا ه اللغ وانعن  –فق ه أ األل اد في من ف

ذا المجال سھامات غيره من بلغاء العربية في إ ذا القسم . ھ فصل  ويشتمل ھ
سماء بعض الموجودات أويذكر ،  بيضسماء اللون األأعدد فيه يُ . عن البياض 

ي توصف بالبياض كالرجل  رأة ، الت ور ، والفرس ، عر والّش، والم .... والث
  . لخإ

     َ◌◌َ ال السَّ بيل المث ى س ذكر عل ل في يضوب األالّث: ح ا ،  ب ل : والنق الرم
بيرُ ،  بيضاأل   . بيضحاب األالسّ :  والصَّ
  :قول يولدرجات البياض الخاصة بالرجل     
رة شيءبياضا ال يخالطه  أبيضإذا كان الرجل (   ه  من الحم ر ولكن يس بني ول

ً  أبيضفإذا كان . مھق ص فھو أكلون الج ى صفره  بياضا ودا يخالطه أدن محم
  ) .زھر كلون القمر والدر فھو أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السالم محمد : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا -:ابن فارس - ١
  ٥ب جطبعة اتحاد الُكتاب العر –ھارون 

http:/www.awu_dam_org/book/03/dictionary/5/book 03_Sdo48.htm. 
كتاب فقه اللغة وأسرار العربية الباب الثالث عشر في ضروب من : أبو منصور الثعالبي:الثعالبى - ٢

  . ١١٦,١١٥,١١٤فصل ترتيب البياض ص . م١٩٩٨-ھـ ١٤١٨األلوان واألثار 



 ٨

ثم ينوه بمسميات ، من مسميات البياض المختلفة  ويستطرد الثعالبي مبينا المقصود   
يسير فيه على نفس النھج حيث يرتب  –واد ثم يعقد فصال للسّ  –البياض في الفرس 

  .واد في موجودات مختلفة ويشير إلى السّ ، سان نإلويذكر ترتيب سواد ا، مسمياته 
  

   )١(ويسير الركب حتى يصل إلى ابن سيده
  ".ھو النقبة أو البوص والجدبة والجرم والنجار  ن اللونإ: " فكان رأيه    
ة  الً ثدمج اللون في كلمات لھا داللتھا فمأ نهأف م الجدب ين ث ون الع النقبة من النقاب وھى ل

  . لخ إ.... وھى لون الوجه 
  

يح بأ    ه أراد التوض ى أمثلفكأن ير إل ة ويش ة ملموس ة مرئي وانن ة مادي ية  األل األساس
ذه ف األويعرّ . مشتق منھا  لواناألن غيرھا من خمسة وأ ى كل ھ وانلفاظ الدالة عل  األل

لوان كثيرة من ويشير إلى أ،  األلوانلفاظ الدالة على األن معانى المشتقة من األولى ويبيّ 
  . ومصادره في ذلك القرآن الكريم والسنة الشريفة ، والحيوانات  الجماد

ون أ أيه عن غيره من األشياء ھو ما فصل شيءن لون كل ابن سيده إلى أ وينوه    ن الل
كل ما خلص من ":بقوله  األلوانرف الناصع من عَّ ويُ . ھو الحد الذي يفصل بين األشياء 

ال يكون الناصع  :وقال بعضھم ، كثر ما يقال في البياض اف وأاأللوان فھو ناصع وصّ 
  . "ن يكون في البياضإال في األحمر وأنكر أ

ً  اناأللوويشير إلى تداخل      ون  -تخليط  –الدخله في اللون : بقوله  معا من ألوان في ل
ى وفيما يتعلق باأل"  ة عل وانلفاظ الدال انى أ األل وانعنى مع اظباأل األل ك أ لف ذكر من ذل

  :  )٢(على سبيل المثال
  واد بعينهالسَّ  –خام السُّ 
  بين الغبرة والبياض قليل –لحة الطَّ 

واد  –البياض    ضد السَّ
  بيض الشديد البياضاأل –اللھاق 

  " األشكل فيه حمرة وبياض"
  )٣(ويسير على نفس المنوال عندما يشير إلى بريق اللون وإشراقه  

  )٤(وأما الجاحظ
ون     ي الل ه ف اص " فرأي يس : النش وق بعض ول ه ف ع بعض يض المرتف حاب األب الّس

  بمنبسط
______________ 

كتاب المخصص المطبعة الكبرى األميرية : أبوالحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده - ١
 .وما بعدھا  ١٠٣السفر األول ص:ببوالق مصر 

فلسفة األلوان بين اليونان والعرب دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير :حسن حسن كامل  - ٢
 . ٨٢م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

 ١١٠-١٠٧المخصص السفر األول ص: ابن سيده  - ٣
  دار ومكتبة الھالل بيروت: والتبيين البيان :و بن بحر الجاحظأبو عثمان عمر :الجاحظ -٤    

  .١٩٢,١٥٩أبو ملجم ص  علي الجزء األول شرح.م١٩٩٢.ھـ٤١٢الثانية عةالطب 



 ٩

  ه ظھور البرق في سرع: التأللؤ :  تألأل
ه : والدعج ، شدة بياض العين : والحور  ،ودسُ : سحم  نج ، شدة سواد الحدق ين : والغ الل
رأ ألن: قالوا  داة ة االم ون يكون بياضھا بالغ ة الل رة يُ لرقيق ى الحم وبالعشى ، ضرب إل

  .ضرب إلى الصفرة يُ 
  

ول ذكر النِّ (: )١(ويق ج ب رب تلھ ال الع رس تل، ع ذكر الخِ والف ج ب اف ھ ديث . ف ي الح وف
لم أن أ  :ثور المأ ه وس انوا ينھون نساءصحاب رسول هللا صلى هللا علي بس ك ھم عن ل
◌ّ مر وافاف الحُ الخِ    ).)٢(ھو زينة نساء آل فرعون -ر ويقولونفلصُّ
  

ً أ –لدى الجاحظ  –ويتضح من تعريف اللون     ً  نه في الحقيقة لم يقدم تعريفا ا ً  لغوي ا  دقيق
ا ولكنه اعتمد على الطبيعه في طرح أ محدداً  ون ومن خاللھ ه لل ه وذكر  مثل تم معرفت ي

رأة ولألحمر  سودمثلة لألحاب وأالسّ  بيضعلى سبيل المثال للون األ من خالل عين الم
داً  أثور  من خالل لباس النساء معتم ى الحديث الم ر دقيق ولكن . عل ذا التعريف غي وھ

  .عطى تعريفاً معتمداً على الرؤيه العينيه أ
  
  )٣(ابن منظور أيما رأ

ه كالسَّاللّ(: لون     ه فتلّرة ولّ ْمواد والحُ ون ھيئت ه  شيءكل  نُ وْ وَل، ون ونت ا فصل بين م
النوع واللون ، الضروب :  األلوانوقد تلّون ولّون ولّونه و، لوان أوالجمع ، ين غيره وب
  )وھو ضرب من النخل:  قلُ واللّون الدّ ، لق واحد لّون إذا كان ال يثبت على خُ تمُ  نالوف
   
أ   ن منوي ا سبق تى اب ل م امع لك ول فكأ، ظور بتعريف ج ه يق و الشكل إ: ن ون ھ ن الل

أتى بالفعل واد ومثلة كالسّ يزه عن غيره ويعطى أليم شيءلل الخارجي م ي ون ( الحمرة ث ل
أرّكممكن أن تُ  األلوانن إ :كأنه يريد أن يقول)  ً ب ب ا ون متحده مع ون  كثر من ل تج ل فين

ون ) لوان أ(   ر ثم يلحق التعريف بجمع اللفظخآجديد  وى لل ثم ينتقل إلى التعريف المعن
ول ف ّون  نالن فإ: يق ه خُ الخُ  رمتغّي أيمتل يس ل ق ول ً ل ا داً  لق ً  واح ا ثالً ،  ثابت  ويضرب م

  ) .وھو مثال من البيئة العربية ) ( والمقصود التمر ( بالنخل 
  
  . لوان التمر المختلفةسان المتغير األخالق كتغير أنإلن اأ أي
  

__________________  
احظ-١ ان :الج و عثم روبن بحر أب احظاعم ة ا: لج ين دار ومكتب ان والتبي ة البي روت الطبع الل بي لھ

  .١٩٢,١٥٩م الجزء األول شرح علي أبو ملجم ص ١٩٩٢-ھـ ١٤١٢الثانية 
الكالم  ١٠٦ص٣ج.م١٩٤٩. ھـ١٣٦٨المرجع السابق تحقيق وشرح عبد السالم محمد ھارون  - ٢

  .كتاب العصا
دار إحياء التراث  -لسان العرب -جمال الدين أبى الفضل المعروف بابن منظور: ابن منظور  - ٣

   ٣٦٧ص  ١٢لبنان ج–العربي بيروت 

  ):١(أما رأي مجدي وھبه



 ١٠

ة وھو الوصف الحي الدقي)  Local Colour( ى الطابع المحلِّ ،  حلىَّ المُ  اللونُ "   ق لبيئ
يئة دوراً ھاماً في د خاص بحيث تلعب عبقرية ھذه البرْ حداث سَ مكانية معينة تدور فيھا أ

اللون المُ تصوير ھذه األ ة نجيب . ى حلحداث وصبغھا ب ة في ثالثي ك كحى الجمالي وذل
  ".محفوظ 

  
ى سمة ن ھذا التّ إ   د عل ة بحيث يعتم ان أو البيئ عريف يعتمد على الشكل الخارجى للمك

  .معينة تميزه عن باقي البيئات مثالً كحى الجمالية في ثالثية نجيب محفوظ 
  
  :)٢(كريم زكي أيما رأ

   "لوانوالجمع أ شيءھا الاللون الھيئة الصنعية التي يتكون علي"   
  

من خالل صبغته التي  شيءلل اللون من خالل الشكل الخارجي –كريم  –فيعرف     
  . بجمعه يتأعليھا ثم ي

  :  قائالً  )٣(زين الخويسكي أيتى رخيراً يأوأ
ك وھيئته من البياض والّس شيءاللون صفة ال"   ر ذل رة وغي وان أ الجمع. واد والحم . ل

ر الجنس األوالملونون من الن م من غي يضاس من ھ ود  سودكال ب ّون . والھن : رجل مل
  " .لون بين الفاتح والغامق: ولون معتدل .  أبيضغير 

  
ه الشكل ريب من تقفتعريف زين الخويسكى    ون بأن ن منظور حيث يفسر الل عريف اب

وھو  –تى بجمع اللفظ أواد والحمرة ثم يلبياض والسّ امثلة كأويعطى ، شياء الخارجى لأل
سانى باعتباره لون بشرة نإلتى بتعريف للون من خالل الجانب األوان ثم يأ –متفق عليه 

  . بيضغير األ أيبالرجل الملّون  ويعطي مثاالً  بيضسان باستثناء اللون األنإلا
دل ب ون المعت رف الل امق أويع اتح والغ ين الف ون ب ه الل ة العصر  أين ى أو ( بلغ القمح

  )الخمرى 
اظ سبق أ ويتضح مما    وانن العرب استخدموا الف ة  األل وتوسعوا ، استخدامات مجازي

ى أ، ورة الفته للنظر في ھذا االستخدام بص دل عل ذا ي انوا ينظرونوھ م ك ون  نھ ى الل إل
  .كثر من نظرھم إلى الجانب الحسي لاللوان من الناحية المعنوية أ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ان : ھبه كامل المھندسمجدي و -١ ة لبن ة واألدب مكتب ة في اللغ ساحة  –معجم المصطلحات العربي
لح بيروت   ١٧٦مادة لون ص-١٩٧٩رياض الصَّ

دين  -٢ ام ال ي حس ريم زك زء : ك ر ج ة والنش ب للطباع داللي دار غري ل ال نة  ٨٢٧ص ٢التحلي س
١٩٨٠ .   

  .١٧٩ص.١٩٩٢. ١بة لبنان طمعجم األلوان في اللغة واألدب والعلم مكت.زين الخويسكي -٣

ً امفھوم اللون : ي المحور الثان    : صطالحيا



 ١١

اد  أي شيءصلح المن ( ) ١(المقصود بكلمة اصطلح ه ھو ) ضد الفس ولكن المقصود ب
ا  كليين وفيم انين التش اء والفن اء الفيزي ين وعلم فة الطبيع ون من خالل الفالس تعريف الل

  ھم رائآتعارفوا عليه وذلك يتضح من خالل عرض 
  -:نفمن الفالسفة الطبيعيي

  رسطاطاليس أ -١
  دىـــالكن -٢
  يــالفاراب -٣
  اــابن سين -٤
  
  )٢(رسطاطاليسأ -١

فية أرسطاطاليس وأراء تبدو آ   ه الفلس فكاره اللونية بوضوح وجالء في عديد من مؤلفات
ة  ى طبيع ات إل ذه المؤلف وانحيث يشير خالل ھ ا  األل ا ، وماھيتھ ة تكونھ ووأ، وعل ان ل

ة واھر الطبيعي ات  الظ ات والحيوان ة إ، والنبات ار وكيفي وانبص ذكر ،  األل  –ي
اتعلة األ –رسطاطاليس أ ا  حداث الجوية التي تكون في طبق والتي يكون ، الجو العلي

ة  ى األرض من ظواھر طبيعي ا يحدث عل ى م أثير عل ا ت ا ويشير أ. لھ ى م ك إل اء ذل ثن
ذه ، ومتنوعة لوان مختلفة واھر من أيصاحب ھذه الظ ة تكون ھ وانوعندئذ يبين عل  األل

.  
ه إذا أ(مختلفة في الليل مع الصحو  لوانويشير إلى علة ظھور حمرة وأ     –شرق علي

ه ثم رجّ . شيء من الضياء سطع فيه –يقصد الھواء  ذي دون واء ال ى الھ ع ذلك الضياء إل
ائط  ى الح اء إل ن الم واءفتظھ، كالضياء الراجع م ي الھ ذ ف ة بنحو أ ر حينئ وان مختلف ل

ه  ر وأ، اختالف ما يرجع اليه من الضياء الساطع في وانكث واء  األل التي تعرض في الھ
ن  ر م ون البرفي لل ى اأ أج ار إل ون الن ل ن ل در اللي ع ك اض م ل أ. لبي ك كمث وان وذل ل

وانالكواكب الخمرية أو القرمزية وغيرھا من  ا في  األل ا وغروبھ الظاھرة عن طلوعھ
  ) .بصارنا وبينھاا حال بخار أو دخان بين أالحر إذ شدة

طاطاليس يُ    ك أن أرس ن ذل تنتاج م ن االس ود أويمك ر بوج ي ق دث ف ة تح وان طبيعي ل
ولأكما  –سباب الجو أل –الطبيعة  ون ويق وين الل ة تك  :ن الضوء له دخل كبير في عملي

ون الكواكب األلوانن إ ر ول ون البرفي ون األحمر ول ل في الل ة  الطبيعية تتمث أو الخمري
ة حيث أراد  أللواناكثر أ لخ وأنإ.... القرمزية والبياض  ل فھي خمري التي تسري باللي

اللون يتغير بحسب الضوء  فإن –ن يفرق بين اللون في ضوء النھار وبين ضوء الليل أ
   –الساقط عليه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اريخ العربي دار اإلحلسان العرب : ابن منظور  -١١ روت –ياء التراث العربي مؤسسة الت ان –بي لبن
  .٣٨٤ص٧ج
ار : أرسطاطاليس -٢ اب في السماء واألث اآلثار العلوية حققھا وقدم لھا عبد الرحمن بدوي ضمن كت

ة  المية  ١/١٩٦١ط العلوي ات إس ع مطبع-٢٨-دراس ة الطب ر ملتزم ة والنش أليف والترجم ة الت ة لجن
  .المقالة الثالثة ٢١,٧ص ١صرية جوالنشر مكتبة النھضة الم



 ١٢

راه إ :ثم يتحدث عن لون الغمام ويقول    ك بسبب الحرارة  أسودننا ن حرارة  أي –وذل
االً  أسودال يقبل شعاع الشمس فيرى  فإنه –الشمس  ون األحمر ويوضحه  ويعطي مث لل

  ". بيضواأل سوديلي الخضرة فيما بين األ حاب األحمر فالذىوأما السّ " بقوله 
  
ين األأراد كأنه أ بيضالغمام األ أي بيضيوضح المقصود باألو يضن يفرق ب  سودواأل ب

ذي ، عن طريق الغمام  ام ال ان الغم ى اتعرض فإذا ك ه لحرارة فأإل ا اً أأسودصبح لون م
رق  فيبقى" فھو بخار  بيضالغمام األ ر محت ام  أي –غي ه أوال ينقبض في  –الغم جزائ

ول إ ھو ذن الفارقإ" فيقبل شعاع الشمس  ن الحرارة في تقبل الغمام لشعاع الشمس ويق
ا في األأالغيم األحمر  يضكثر من فعلھ ا في  ب وق فعلھ ي الخضرة من ف ا يل ا فيم وفعلھ

  . )١(سوداأل
  

ول ويتعرض إلى ا زح(لق ى أ) في قوس ق دلل عل ة أ نحيث ي زح ھي ثالث وان قوس ق ل
لون الداخل في القوس أضعف من وال، ال أكثر منھا والثالثة في كل قوس  ربعةأألوان و

بعض ه . اآلخرين اللذين فوقھم وألوانھا مخالف بعضھا ل ى حدت ذي ھو عل ون ال ا الل فأم
ون رى الل و خم ا وھ ارج منھ و الخ م  )٢(وھ ول اح يوضث داخلي فيق ون ال ون : " لل الل

ما اللون الخمرى والذى يلي أف، وھو يلي الخضرة ، صغير القدر في دوره  فإنهالداخلي 
  "ة وصفرة روقد ترى حم. ھما ال يختلطان فإنلخضرة ا

  
ھا وذلك يرجع إلى الشمس وضوءالداكنة  األلوانالمشرقة و األلوانخيراً يفرق بين وأ   
.  
  )٣(الكندى-٢

ا أ ي تركھ ائل الت ين الرس ن ب دي م حق الكن ن اس وب اب و يوسف يعق ـ٢٥٦-١٨٥(ب ) ھ
ون من العناصررسالة في الجرم ال ون في األ حامل بطباعة الل ة الل ذى ھو عل ة وال ربع

  .غيره
 وھذا، العناصر األربعة حامل للون بطبعه نھا تبحث في أونستدل من عنوان الرسالة    

وكلما زادت نسبة ، لون في كل ما ھو كائن فاسد السيكون علة  –بالطبع  –العنصر ھو 
يء ھ ي الش هزاد ذا العنصر ف ذا الع تلون بة ھ ت نس ا قل ي والعكس صحيح كلم نصر ف

  " . الشيء قل تلونه
  
يھا ليس مشفاً أو ال وأشف وسيّ ربعة مُ العناصر األ أيشارة إلى الكندى رسالته باإل حتيفت

  : يقول . األلوانمع وجود متوسط بين البصر و األلوانيھا نبصر به أويبين ، سياالً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٧المرجع السابق ص - ١
  ٨٠المرجع السابق ص -٢
دى -٣ دى :الكن ن إسحق الكن وب ب و يوسف يعق دى:أب ائل الكن د  رس رمحمد عب ق ونش فية تحقي الفلس

ع والنشر دار الفكر  مطبعة التأليف ١٩٥٣/ ھـ١٣٧٢الھادي أبو ريده  زم الطب ة والنشر ملت والترجم
ون في  في الجرم الحامل بطباعة اللون من العناصر األربعة:رسالة . ٢العربي ج ه الل ذي ھو عن وال
     ٦٥غيره ص
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ياأ( واء فس ار والھ ا الن ذان ھم اران الل ران الح ا العنص فالم ران ، نان مش ا العنص وام
، أعنى الماء سيال يشف ،أحدھما الذي ھو رطبالباردان اللذان ھما الماء واالرض فإن 

 حسّ أف ما عنى بالمشأ، نه ال مشف أعنى أ، ما اليابس منھما فمنحصر مقاوم للبصر وأ
  عنى بتوسط أ، ن يحس به أما للبصر بلبصر البصر ما خلفه من محسوسات ا

ه أذن الجسم المشف ھو ما إف.الھواء المضيء بين البصر ومبصراته ا خلف حس البصر م
ه ، من مبصراته  ة لون ى حقيق ه عل والجسم ، مع توسط الھواء المضيء بين البصر وبين

مع ، بصر البصر ما خلفه من محسوسات للبصر الذي ليس بمشف ھو الجسم الذي ال ي
  ).توسط الھواء المضيء بين البصر وبينه على حقيقة لونه

  
ك    ن ذل تنتج م ى أنس وده حت ن الضرورى وج واء المضيء كوسط م ن الضوء أو الھ

ن  تمكن البصر م ات إي ا أألندراك المحسوس ا ال يمكنن ي الظن فالضوء ، الم ن نبصر ف
ذي أ وھو –ار بصعامل ضرورى الزم لإل ذي شار األمر نفسه ال ه أرسطاطاليس ال إلي

ول . لشفاف المضيء ضرورى للرؤية أو اإلبصارن الوسط اذكر ا م يق ون وأ: " ث ا الل م
ره من الحواس أعنى أ، وحده ، بذاتھا ، ة للبصر فكيفية محس ا للبصر وحده ال لغي ، نھ

  " ھاية اللون ذ ھو نإ، كالشكل المحسوس باللون ، بال توسط محس غيرھا 
  

ما نجده عند جالينوس الذي حد اللون حركة وھذا  وھذا، أن اللون كيفية نستنتج من ذلك 
  ) .كيفية(الصنف من الحركة يسمى 

  
  )١(الفارابي-٣

ارابي أذكر  د المعروف بالف ن محم ـ٣٣٩ -٢٥٧(بو نصر محمد ب ك نإلن اأ) ھ سان يمتل
وةول ما يمتلك منوأ، ى من القو كثيراً  ا الق وى  ھ ا من الق م غيرھ م الملموسة ث ة ث الغازي

من بين ھذه القوى التي ، من المدركات والمعارف  سان كثيراً نإلالعديدة التي يدرك بھا ا
  .والمبصرات كلھا مثل الشعاعات األلوان، يحس بھا 

  
ة  ارابي كيفي ذلك يكون بواسطة ضوء الشإدراك البصر لألثم يبين الف وان ف ذي ل مس ال

  .دركن ترى وتُ بواسطته أ األلوانوتستطيع ، بصار بفضله من اإليتمكن البصر 
  

ل فإن: (يقول  القوة  أن البصر ھو قوة وھيئة ما في مادة وھو من قب ه بصره ب يبصر في
وة الباصرة ،  تبصر مبصرة مرئية بالقوة أن من قبل األلوانو التي وليس في جوھر الق

وانفي جوھر  وال. في العين كفاية في أن تبصر بصراً بالفعل ة في أ األل ن تصير مرئي
ضاء ضوءاً تُ  األلوانضاء به وتعطي الشمس تعطي البصر ضوء يُ  فإن، مبصرة بالفعل 

  وبصيراً فيصير البصر بالضوء الذي استفاده من الشمس مبصراً بالفعل ، بھا 
  ـــــــــــــــــــــ

ينة الفاضلة مكتبة ومطبعة محمد علي آراء أھل المد أبو نصر محمد بن محمد الفارابى:الفارابى  - ١
  .وما بعدھا ٤٤مصر ص -صبيح وأوالده بميدان األزھر
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  .)لضوء مبصرة مرئية بالفعل بعد أن كانت مرئية بالقوةبذلك ل األلوانوتصير ، بالفعل 
  .من مبصرة بالقوة إلى مبصرة بالفعل األلوانإذا الضوء يعمل على تحويل 

  
    )١(ابن سينــا -٤

ة )  ـھ ٤٢٨-٣٧٠( و علي الحسين بن عبد هللا بن سينا يذكر أب أنة لكي نتمكن من معرف
اظ  اني ألف ي مع ي نحو صحيح من الضروري الوقوف عل كيف تتم عملية اإلبصار عل
وان في الوقت نفسه : يكون لھا دور أساسي في عملية اإلبصار وفي تأسيس فلسفة األل

  .شف ، واللون كالبريق ، والشعاع ، والضوء ،والنور ، والم
ا  يترقرقفھو الشيء الذي نتخيله علي األجسام كأنه : فبالنسبة للبريق ، وكأنه يستر لونھ

ا ،  إن، وكأنه شيء يفيض منھ ان ھو  ف ك من جسم آخر ك تفاد ذل د اس ان في جسم ق ك
  البريق كما يحس في المرآة وغيرھا ،

 ً   . و إن كان في الجسم الذي بذاته سمي شعاعا
ه سواد  الكيفية التي يدركھا البصر في الشمس والنار أما الضوء فھو من غير أن يقال أن

ذا  ذي يسطع من ھ أو بياض أو حمرة أو شْي من ھذه األلوان ، وأما النور فھو األمر ال
  .وخضره  قع علي األجسام فيظھر بياض وسوادبفيتخيل إنه  لشيءا

  
  ويتضح مفھوم اللون من خالل

ً  حمودة ىيحي:تعريف   ً  تعريفا    فيزيائيا
  "إحساس و ليس له أي وجود خارج الجھاز العصبي للكائنات الحية  هإن:" فيقول 

ين حس وُيومن خالل ھذا التعريف يمكن فھم اللون بأنه يُ   –ري من خالل أعصاب الع
وان للعين تُ  الشبكيةالتي تقع عليھا أشعه الضوء فمن خالل  –المخ  م يستأنف . ري األل ث

  -:ثالث دالالت ھي  إن تحديد اللون من خالل" يقول  الحديث عن الضوء و
  
تعانه  ) ضوء الشمس مثالً ( التي تؤلف الضوء  :طول الموجه  -١ يمكن أن تشتت باإلس

  .وبذلك نحصل علي ألوان الطيف . بمنشور ثالثي 
  .الموجود به بيضأي النسبة بين اللون وبين كميه األ :عامل النقاء  -٢
وع -٣ ل النص ا أي ك: عام ذا يعطين ون ، وھ ن الل ة م ة أو المنعكس وء المنقول ه الض مي

ه،  ا ، كل حسب طول موجت تقاتھا و درجاتھ وان و مش إمكانية تحقيق عدد كبير من األل
ذي ا  وإنھا أعيننا ھذا الجھاز الشديد الحساسية ال اة يسجل لن ة للحي في الظروف الطبيعي

اللون وقد رأي كثير من الم.ھذه األلوان ويجعلنا ندركھا  الطيف . ؤلفين المشتغلين ب أن ب
  سبعة ألوان أساسية

  
________________________________________  

بتحقيق األب  - النفس - ٦ات يالطبيع، الشفا: أبو علي الحسين بن عبد هللا بن سينا:ابن سينا  - ١
رى األلفية للشيخ إبراھيم مدكور بمناسبة الذك/ تصدير ومراجعة.الدكتور جورج قنواتي وسعيد زايد 

. ٧٩م الھيئة المصرية العامة للكتاب ص١٩٧٥/ھـ ١٣٩٥الرئيس 
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  )١()األخضر ، األصفر ، البرتقالي ، األحمر البنفسجي ، النيلي ، األزرق ، (  
  .من مشتقات األلوان و درجاتھا التي تقع بين ھذه األلوان األساسية  أعيننا تري عديداً 

  
ً  –ون ونتابع السير حول مفھوم الل ار فيرجع  – اصطالحيا د مخت ي أحم ي أن نصل إل إل

  اإلحساس باللون إلي شروط داخلية و أخري خارجية
د  –العين  –سان نإلفالداخلي المقصود جسم ا و عامل خارجي  –الشبكية  –أي بالتحدي

اءً  ه وبن داره وزاويت ه ومق تم  والمقصود به الضوء الواقع علي الشبكية وطول ك ي ي ذل عل
  لوان رؤية األ
  )٢(أحمد مختار: فيقول 

ولإلحساس باأللوان شروط البد من تحققھا ، بعضھا يعود إلي عوامل داخليه في جسم " 
دار  ا مق ة منھ ي عوامل خارجي األنسان وتركيب أجھزه اإلحساس فيه ، وبعضھا يعود إل

  ........"الضوء الواصل إلي العين ، وطول موجته، وزاويته ، ولونه ، 
  ثالث نظريات تتعلق باإلحساس اللوني مثل ثم يعرض إلي

  
ة  E. Heringالتي طرحھا   نظريه المقابالت -١ منذ أكثر من قرن، وتقول ھذه النظري

  : إن رؤية اللون تقوم علي ثالث ثنائيات تستجيب للمنبھات 
  .أحمر و أخضر  –أصفر و أزرق  –أبيض وأسود 

  كيةوألن صاحبھا يري أن إدراك اللون يتركز في الشب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .وما بعدھا  ٧ص١٩٦٦نظرية اللون طبعة : يحيى حموده  -١
ا /وأتبع المسيرة مع*   –في راي  –أمينة عبد الرحيم في معرفة مفھوم اللون حيث إنھا تعطي مفھوم

وثة تتدرج من ھو مجموعة من األشعة المل" أكثر تحديدا ودقة للون فتقول في تعريف اللون األبيض 
وان  ط أل يض بخل وان األب ذه الل ن ھ ون م اي ل اس ب جي وإن اإلحس ون البنفس ى الل ر إل ون األحم الل

ة ھي األحمر واألزرق واألخضر  وان األساسية المتتام ذه الل د "(أساسية بنسب مختلفة ھ ة محم أمين
وان –الضوء . عبد الرحيم  ل للطباعة قصاألل اللون دار الجي ة المتاحة واالحساس ب ة بالفجال ر اللول

دھا  ١٥٢ص  ١٩٧٠ ا بع ن خالل العصب البصري ) . وم اللون م ه يرجع االدراك ب ول إن ا تق كم
وان  د األل اس بأح ا باإلحس أثر اي منھ ن  ت تج ع اب ين ن األعص ات م الث مجموع ن ث ون م ويتك

ذا الضوء  –مثال  –فإذا تعرضت العين لضوء أحمر . األساسية  أثر بھ تج فإن مجموعة واحدة تت وين
إن . من تأثرھا اإلحساس باللون األحمر  وعلي وجه العموم إذا وقع علي العين ضوء ذو لون معين ف

  .نوعا أو أكثر من ھذه المجموعات تتاثر به 
أما إذا استقبلت العين ضوء اً ألبيض فإن المجموعات الثالث تتأثر بدرجة واحدة ومن الجدير بالذكر 

  .ختالف لون األشعة أن مقدار إحساس العين يختلف با
، اللغة واللون دار البحوث العلمية الكويت الطبعة األولى:أحمد مختار عمر   - ٢

  . ٩٣,٩٢,٩١ص.م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢
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ون -٢    ي لل ة اإلبصار الثالث ة ا نظري الم الطبيع دمھا ع ي ق زي نإلالت  Thomasجلي
Young ة إلدراك األ ات ميكانيكي ة بوجود ثالث عملي وان ، واحدة وتقول ھذه النظري ل

  .األحمر و األخضر و األزرق: لكل لون من األلوان الثالثة 
ومن خالل مخروطاتھا الحساسة للون تبعاً  وتتم ھذه العمليات الثالث في شبكيه العين،

 ،حساسھا الضوئى أنواع ثالثة من ناحية إھذه المخروطات ذات . لطول موجة الضوء
ونوع للموجات ، ونوع للموجات المتوسطة  ،فنوع شديد الحساسية للموجات الطويلة 

  .القصيرة
ازواج ھي ألن في العين حساسية أتقول  وھناك نظرية ثالثة -٣ وان ك األحمر : ربعة ال

ين واأل دركھما جزء من الع ان خالل عصب بصري واحد ،خضر وي واالزرق . ويري
دركھما جزء واأل ين آصفر ي ان خالل عصب بصري ، خر من الع ا. خرآويري ك وھن

  .بيضواأل سودجزء ثالث من العين يتعلق باللونين األ
  . خر للون من خالل الضوءنأتى إلى تعريف آو
  

  )١(حسن عزت
ون  –سان ودخل نإلن اللون كالضوء مھم في حياة اأيري     د  –الل في العرف والتقالي

أ أ ساننإلن اإثم يقول . لوانھا البيضاء أو السوداء أفكان للزواج والوالدة والموت   –خط
ّون  –طوال القرون السابقة  ين اإل أيفي الخلط بين اللون والمل ة وب ادة اللوني حساس الم

  " خر آمكان  أيسان وليس في نإلإن اللون يكمن في داخل ا" المؤثر ويقول 
  

في تميزه العين بدرجات ن تركيب الضوء الطيإثم يستطرد الحديث عن الضوء فيقول    
ا أ ةشعبعض األ نمتفاوته وأ ر شدة وغيرھ ا أكب دو لھ . ضعف في المنطقة المنظورة تب

أ  وأن العين تميز بين درجتين متساويتين تقريباً في الشدة من األحمر واألزرق دون خط
ومشتقات لونية أخرى يتغير  –قوس قزح  –تميز العين سبعة الوان  ففي الطيف الشمس

  . عددھا حسب األفراد حتي يبلغ عدة مئات 
ذكر ال م ي ة ث ي الرؤي بب ف ول ر أيس وان ويق ة األل ى إن األ: ؤي ود الفضل إل اس يع س

  .ة في شبكية العين ھي فقط القادرة على التمييز بين األلوان يالخاليا المخروط
إذا أيضاً أويقول  ل الطيفي ف وان بالتحلي ة األل ى معرف ين عل درة الع ة ق نه ال يمكن مقارن

ى  ان إل ي المك وما ف وء مقس ان الض عةك ين بس أش تطاعت الع ون اس ز يطة الل أن تمي
  .شعة من حيث فرق اللون بوضوح كبير بين األ

ي  ف ف ا تختل ة كم افات الرؤي اوت مس ا تس ين إذا م دھا عن الع ي بع وان ف ف األل وتختل
  خرى رغمأكبر من اآلحساساً بمسطحات إتاثيرھا بالقياس فبعض األلوان تعطي 

  ــــــــــــــــــ
) البحيرى إخوان(واھر البصرية والتصميم الداخلي طبع في دار األحد الظ: حسن عزت أبو جد - ١

  . ٦٠ص ١٩٧١بيروت 
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ين األ ك واضحا ب ر ذل اوى المسطحات ويظھ يضتس ودواأل ب األ س ا  بيضف ر بينم ينتش

  . سودينكمش األ
ً آخر يعرف اللون على أ أيوھناك ر   نه عنصراً طبيعيا

  
   )١(مدثر حسين محمدين

ا بھا  ليس عنصراً طبيعياً نتحققن اللون إ: " فيقول  الطرق التي نتحقق بھ من وجوده ب
  " من وجود المادة 

يئان منفصإ ولذلك، اللون إلى مكونات الطبيعة ال ينتمى  أي رغم  نالن المادة واللون ش
ة رى التلبس اللون بالمادة تلبساً كامالً حيث ال تُ  رق ونجد أ، مادة إال إذا كانت ملون ن الف

  .ثبات وجوده معملياً وإن السيادة ھنا للعين فقط واللون ھو أن اللون ال يمكن إادة بين الم
ائال  تطرد ق ة إويس ل الطبيع ن عم يس م خ ول ل الم ن عم ون م ع أ أي. ن الل ون يق ن الل

دث ن األضم ي تح يس الت ا إحاس خ لھ تجيب الم زازاً فيس وئي . ھت عاع الض و الش . وھ
ون فإنم بالشبكية وعندما يقع ھذا الشعاع على العين ويصطد ه بل ا نستجيب ل ر آن خر غي

عاع المصدرى  ون الش و األ –ل يضوھ ون  – ب عاعية ل وة اصطدامية اش ل ق ذلك لك وب
ان يستجيب به المخ  ا ك وتتوقف قوة الصدمة على الطول الموجى للشعاع الضوئى فكلم

راً  رة  الطول الموجى كبي وة الصدمة كبي إذا أ، كانت ق وان الطيف فنجد اف ذنا ال ون خ لل
ة أللأكبر األنه استجابة طفيفة لطول موجى يتميز بأ –مثالً  –األحمر  وان طوال الموجي

ون الطيف ويندرج ھذا الطول إلى أ قل حتى نصل إلى الشعاع الذي يجعلنا نستجيب له بل
  .بنفسجي 

  
  :يقول  )٢(خر من الفنانين التشكليينآ أيوھناك ر

ين األھو تفاعل يحدث بين شكل من األ" ن اللو   ه شكال وب شعة الضوئية الساقطة علي
  ".التي بھا ترى الشكل 

ن أھر الخارجى للشكل إال وبالرغم من أن اللون ھو المظ راً في الف ه يلعب دوراً كبي ، ن
ا فله تأثير مبا نفس فتحدث بھ ى ال ؤثر عل األلوان ت نا ف حساسات بعضھا اشر على حواس

بعض اآليوحى با ا خرفكار نحبھا ونرتاح لھا وال الى ال نرت ا وبالت ا ونضطرب عنھ ح لھ
  .ن التنوع بالمجال اللونى يتمشي مع التنوع في انفعاالتنا نجد ا

ال إ ثالً يق ال الغضب فم ع انفع ر يتمشى م ون األحم و، ن الل ع صفر يتمن األوالل شى م
ال الشوق واللون األ، انفعال السرور  ون األ. زرق يتمشى مع انفع ثالً الل ر  سودوم يعب

ون األوھناك من يأ. زن عن الح يضخذ الل راً عن الحداد والحزن  ب إذن الفيصل . معب
  .شعة الضوئية الساقطة على شبكة العين لأل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  شبكة الفيزيائيين العرب  - ١
http://www.phys4.../modules.php?name=news&file=artlcle&sid=6 

                                                               http://www.hofart.com/mj/3-htm: عالم الھوايات - ٢

   يفسر اللون) ١(أخير أيوھناك ر   
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ه نالسان والعوامل المثيرة نإلمن خالل الحالة النفسة التي عليھا ا     فعاالته النفسيه داخل
رة ل"  ل المثي ن العوام ون م ةنالالل رة القابع االت المثي ل إ فع ى داخل ك ا إل ان تحركھ نس

ك واسقاطات ورموز وتختلف من شخص آل صور ه تل ا افتعلت خر حسب ما يشعر به وم
  . "األلوان

  
ق الضوء ن اللون يُ بأيمكن االستنتاج : فخالصة القول     –رى من خالل المخ عن طري

ة عناصر –أو الشعاع الضوئي  ياء من خالل ثالث رى األش ين فت ى شبكة الع ع عل  الواق
ون  –ھي طول الموجه وعامل النقاء وعامل النصوع  ذلك  –الل إنول ون موجه  ف لكل ل

ا  ع عليھ ون الشعاع الواق ون األ –خاصة به تاتى بلون مخالف لل يضالل أ – ب ون في تى ل
  .مميز له 

ون ھو  وان إومما يؤكد الفصل بين المادة والل واد مجردة من األل ا توجد م ه مثلم ا فإنن ن
ا في األ نرى األلوان بغير ال حالم في الشخص وھو مغمض العيمواد كم ذا مث ين وھ ن
  ذن اللون من عمل المخ وليس من عمل الطبيعة إ، يؤيد ھذا الفصل 
ثم  وھذا التعريف ن الھي ه  –يتفق مع اب ذي قال ودة  Thomas/ ال األمريكي ويحيى حم

  ) .رى من خالل المخ بواسطة العيناللون يُ (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ

  المرجع السابق  -١
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  المحور األدبي: ول المحور األ
اً و   ون لغوي وم الل األوكما تحدثت عن مفھ ى حرى واألاصطالحياً ف ه أن أول تحدث عن

ذا المحور أدبياً حيث أننى أ اء ن أردت من ھ ة نظر األدب ون من وجھ وم الل أوضح مفھ
ى األ دم إل ن األق ذم اً آخ ا هحدث تاريخي ي االعتب ون ف تخدم الل ى اس ن الروم ل اب  –ر ھ

  .دباء في عصره ؟كما استخدمه األ –دبي بالمفھوم األ
  .دبي للون في ذلك العصر ؟لتزم شاعرنا بالمفھوم األخر ھل اآأو بمعنى 

ه و أيعرض رثم أ  ون لدي وم الل ن الرومى موضحة مفھ ه في شعره من اب كيف وظف
ون بيات التي يحتويھا ديوانه مع ذكخالل عرض األ  –ر عدد مرات استخدامه للفظ الل

ي  داللى وف ه ال دح أو  أيموضحه مفھوم اء أو م ن ھج ة م عرية المختلف راض الش األغ
  .لخإ.... وصف 

  
زم ا ن ح ف اب أتى تعري ي األألنوي حاً دوره ف ون موض ي لل اعر دلس يس والمش حاس

  .والعواطف ومدي تأثيره على النفس
   )١(ابن حــزم

ن حزم الظاھرى بو محمد على بن احمينوه أ ـ ٤٥٤ – ٣٨٣(د بن سعيد ب ى دور ) ھ إل
ه ، ليه نفسه من النساء إسان وعواطفه إلى ما تصبو نإلاللون في ميل مشاعر ا ذكر إن في

ى  ل إل ان يمي ان ك قر أذات الك عر األش واھا ّش ن س ر م ول ، كث ى : يق رك أدعن ى أخب ن
، عر ت سوداء الشّ لوقّشعر مما استحسنت من ذلك احببت في صباي جارية لي شقراء الأ

ذا في أ. سن نفسه نه على الشمس أو على صورة الحُ أولو  ي وإننى ألجد ھ صل تركيب
  "وال تحب غيره البتة ،ال تؤاتيني نفسي على سواه ، من ذلك الوقت 

  
  عبد الفتاح نافع

ال المعنى من ، غلبت النظرة الشكلية على مفھوم العرب للشعر قديماً : " يقول  فنبع جم
  ". )٢(يقفورأوا في الشاعر المتميز نساجاً يفوق شعره بأجمل التو. العرض  جمال

رون أو انوا ي ديماً ك أن العرب ق تنتاج ب ه يمكن االس ون في من خالل تعريف ال الل ن جم
رض  ال الع عر وجم ارجي للش كل الخ ع . الش د توزي اً يجي اً دقيق اعر نقاش ان الش د ك فق

ً ذلك فجاء تصويرھم للجمال حسّ  ومن. ن عمله في العيان حسِّ صباغه ليُ أ ر  يا ى حد كبي إل
وان وصفاتوتركت ھذه النظره أثرھا الجلى في رؤية الشاعر لأل ا ل رغ عنھ ا يتف ، ھا وم

  .ن األلوان ھي جزء ال يتجزأ من الجمال الشكلي في النص الشعرى على اعتبار أ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

طوق الحمامة في األلفة واألالف حققه :ن سعيد بن حزمأبو محمد علي بن أحمد ب :ابن حزم-١
المكتبة التجارية  -١٩٥٩وصوبه وفھرس له أستاذ حسن كامل الصيرفي وقدم له إبراھيم اإلبياري 

  .٢٨الكبرى في مصر مطبعة السعادة بمصر ص
 –جا جامعة عنابة ت اللون في الشعر ابن المعتز نموذجماليا–التواصل :عبد الفتاح نافع  - ٢

  . ١٢٢ص ١٩٩٩جوان ) ٤(مجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية عدد - الجزائر
  

ي  ية ف وان األساس عراء األل تخدم الش د اس عارھم أوق ر (ش ) " زرقاأل، األصفر ، األحم
غ اسماؤھا اآلصباغأفاللون ھو النور في  ة التي تبل ا ه المختلف ا وقيمتھ الف بحسب كنھھ
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ه إ. وبحسب داللة كل لون وإيحاءات ل ھي ف زة ب دركات بصرية متمي وان ليست م ن األل
  ". شتيت من اإليحاءات والمعانى المبھمة 

      
ا  بل له اتصال وثيق بالنفس، فاللون ال يأتى لوظيفة زخرفية فحسب  ، البشرية وتطلعاتھ

حساسات ممتعة وإيحاءات تمزج التجربة والمعنى بما  يثيره من إ فھو يعبر عنھا ويثري
اة ومبين الح ن ي دان الف ان أ. ي د للفن ى التشكيل فالب ة عل درة عظيم ه ق ألن " ن تكون لدي

حقائق الواقع الموضوعية وحقائق الفنان النفسية والروحية ال تنعكس في العمل الفني إال 
  ")١(لةمشكّ 

  

ه أوھذا يقتضي   ذي يلعب في وع من التصور الفني ال ى ن ه إل ن ينسلخ الشاعر من واقع
يد أو التشخيص أو االيحاء أو حيث ي، دوراً مؤثراً  ى التجس ه إل د الشاعر عن طريق عم

تراسل المدركات فيتوحد لديه عالم األلوان بالعالم الشعري وتغدو لديه رؤية خاصة يعيد 
  .ليه دون سواهإفيھا تشكيل الواقع تشكيالً جديداً منتسباً 

  
ون في دالالت ان يستخدم فك. فاستلھم الشاعر اللون من مصادر الطبيعة المختلفة  كل ل

وان استخداماً خاصة في أفھو من  –رمزاً للنقاء  بيضمختلفة فمثالً األ موحيه ر األل كث
رم أو  –المرأة  ى الك ه يختلف حيث يرمز إل إن مدلول ولكن إذا استخدم وصفاً للرجل ف

  .لخإ.... الشجاعة 
  ويقول حافظ دياب

ات إ" ة عالق كاليتھا من منظوم ق إش ون تنبث اه ن شعرية الل ا باتج اعر مركزھ ل الش يحت
اتيح(ي صعباً تغيبى ويضح، يديولوجيا بيعة والعصر واللغة واإلالتراث والط ا ) مف بعينھ

عرى إل اب الش ي الخط ون ف ات الل ة لجمالي اور الداللي ات المح دود وفعالي تجالء ح ، س
  " )٢(وتنوع توظيفات الشعراء تجاھھا، خاصة مع تراكم التجارب الشعرية 

  
د من ويوضح حاف ظ دياب إن االحساس باللون لكي يتم استخدامه في النص الشعرى الب

ة ال: عناصر يجب توافرھا حتى يتحقق الجمال الفني ھي  شاعر والطبيعة والعصر واللغ
يس بحامل واإل ام بالمضمون ول ذا يستوجب االھتم يديولوجيا مع التجربة الشعرية كل ھ

  .المضمون
                               ، )٥(وحازم القرطاجنى )٤(وابن طباطا )٣(ليه كل من الجاحظألمح إوھذا ما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٥المرجع السابق ص  -١
الثاني  ون في القصيدة العربية مجلة فصول المجلد الخامس العدد جماليات الل:محمد حافظ دياب  - ٢
  .٤١ص. م ١٩٨٥يناير ومارس ، 
  ١٣٢/ ٣الحيوان :الجاحظ  - ٣
  . ٦- ٥عيار الشعر ص :ابن طباطبا  - ٤
  .١٠٤منھاج البلغاء وسراج األدباء ص:حازم القرطاجني  - ٥
إنما سبيل ھذه و: " ذ قال إ ،أكثرھم وعياً وفّصل حديثاً  ن كان عبد القادر الجرجانىوإ 

فكما أنك ترى الرجل قد ، تعمل معھا الصور والنقوش صباغ التي المعانى سبيل األ
قش في ثوبه الذي  نسج إلى ضرب من صباغ التي عمل منھا الصورة والنّ تھّدى في األ
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 وكيفية مزجه لھا وترتيبه، يرھا صباغ وفي مواقعھا ومقادوالتدّبر في أنفس األ زالتميّ 
  .)١("أعجب وصورته أغرب  ليه صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلكإاھا إلى ما لم يھتد يّ إ

  
ة أوذھب  ين أربع ز ب ى التميي اب إل افظ دي د ح ا استحضار محم ن خاللھ ن م اط يمك نم

  : طاقات اللون في النص الشعري ھي 
اد بحيث يسھل إ، على مستوى الوصف "  ويعنى بتوظيف دوال اللون:  التصريح -أ يج

دلوالتھا ة  "حالة التطابق بينھا وبين م دوال اللوني ا تقترب ال أوھن ر ف كثر من المعنى أكث
  .المعجمى المباشر 

يح -ب ي :  التلم ى ف ف " ويتجل ي األتوظي ون ف اً يك ون توظيف ردات الل ى مف ب عل غل
بيه  توى التش ة ، مس دلوالتھا عالق ة وم دوال اللوني ين ال ة ب ة بوصفھا عالق ث الدالل وحي

  . -عند ابن الرومى -استخدامه في مجال المدح وقد شاع) ٢("مقاربة
ز  -ج واس : الترمي ل الح ون بتراس ماه الرمزي ا اس ه م ى ب ي وصف ، ويعن ل ف ويتمث
فتعطى المسموعات ، ة من الحواس بصفات مدركات الحاسة األخرى دركات كل حاسّ م
  .لواناً أ
اح -د ل :  االنزي ائدة ف" يمث ة الس ى النمطي اً عل ون احتجاج ف الل اعه وإ، ي توظي خض

رويض دوال ا، للثابت تصريحاً أو تلميحاً أو ترميزاً  ا بل ھو مفتوح لت ون وتأويلھ .... لل
ا يعنى أ ار الصدق والكذب وھو م ود معي دوال ال يع ذه ال ى ھ م عل ار الحك ل .. ن معي ب

    )٣(القدرة على قول رؤية مختلفة
  
اً يمكن أوبعد مفھوم اللون    دأ مسأدبي ون ن نب وم الل ان مفھ ن الرومى لبي  –يرتنا مع اب

ون ، من خالل عرضه لالبيات  –لديه  ن الرومي لفظ الل ه  –فقد استخدم اب  –في ديوان
  . حدى وثالثين مرةإ
  ابن الرومى-*

  وصف الخمرفي ) لون(ابن الرومي لفظ استخدم 
جاجَ ـَتحَتنْ  راءَ ـصف   -١   َنھاَلوْ ُة ـُل الزُّ

  )٤(اـھَو أديمِ ـر َحشْ بْ ِتِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ّ ُب الاُل َذوْ ـَفُيخ                             

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧١دالئل اإلعجاز ص :عبد القادر الجرجاني  - ١

  ٤٢جماليات اللون في القصيدة العربية ص: دياب حافظ -٢
  المرجع السابق - ٣
حسين / ديوان ابن الرومي تحقيق :  أبو الحسن على بن العباس بن جريج المشھوربابن الرومى - ٤

سوف يأتي  ٥١/ ٢٢٣٧ص ٦ج ١٩٧٩نصار الھيئة المصرية العامة للكتاب مطبعة دار الكتب 
  .في األلوان الخالصة من ھذا البحث  شرح البيت مفصالً 

ذه  أيفاللون ھنا صفة خارجية  اء ھ ى نق ة عل من حيث الشكل الحقيقي للخمر فھو دالل
  .الخمر وصفاء لونھا 

  
  ودھا إذا ھي قامتـناجون ـل   -٢ 

  )١(ابـيء الثقـا المضـياقوتھون ـل                               
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  .ضاء واشتعل من شدة لمعانهتشبه في لونھا لون الياقوت وقد أ ن خمرتھاإ

ا من أجود  اء والصفاء وأنھ فإنه يمدح ابن سھل ويصف خمرته بالياقوت داللة على النق
  .الخمور

  
  في وصف النھاروقال 

  امٌ ـس ونِ ـاللّ ُه في ـَنھاُر شْكلُ     -٣
  )٢( امُ ـح ونـاللُه في ـشكلُ  لٌ ـولي                          

  

ول من البيت صفة في البيت مرتين في الشطر األ) لون(فقد استخدم ابن الرومي كلمة 
ين مه لألمن استخداللنھار وفي الشطر الثاني صفة لليل وھنا يتحقق جمال اللون  ضداد ب

  ) الليل والنھار(كلمتي 
   ".سود بلون حام أبلون سام وليلھا  أبيضيام نھارھا أوما الدھر إال " 
  

 وقال في وصف ِشعره
  رٮبعد ضّنّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ى بهـح ِشعْ ـأصبَ     -٤

  )٣(ونهٍ ـموض وانـألُل في ـَيْرف                             
  
ه فيك ن بخلت بقألقد غدا شعرى بعد "  ا قلت وله البساً أجمل ما ألبسته وأحلى زخارفه بم
."  

  . ھنا تستخدم بمعني زخارف وزينة متعددة االشكال) لون(فإن كلمة 
  

 ). يمدح عبيد هللا بن عبد هللا(وقال في المدح 
ً ـوصاوص أوجُ ـتمْت تلك الـوما اْستك    -٥   ھا

  صـاقِ ـود َعنـمس ألوانَ ال احاً وـقب                                          
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الخمر :في أبي سھل والمقصود بالناجور  )٢٠٢(قصيدة  ٢٨٣/٦ص١المرجع السابق ج - ١
  .ووعاؤھا 

  . ٥١البيت  ٢٢٨٣ص٦المرجع السابق ج - ٢
  . ٢٥٤٦/١٦ص ٦المرجع السابق ج - ٣
  

  ائنٍ ـٍض َھجَ ـبيواَن ـألودعْت ـبل اْست     -٦
   )١(ـٍص ِق خالـاِدِق الِعتـاٍر صَ ـذواِت نج                                      
  
ً  ن تلك العيون لم تخفْ إو ا اتقبيحة سوداً لنسوة ضئيالت األ وجوھ اد أومتھتك ل ، جس ب
  .)٢(أصيلة صادقة العتق كريمة المحتد لخفت نسوة بياضھن مشبه ببياض خيوأ



 ٢٣

رق  بيضيبين المفارقة بين األحيث  داداألضفالشاعر تعرض لفكرة  واألسود ليوضح الف
دالليواألسود مستخدماً المعنى  بيضبين اللون األ ى  ال اللون ، األصلالرامز إل بح ب الق

  .بيضاألسود واألصالة والجمال باللون األ
  

 في وصف الشيب
  ھا ـف َوْھيَ ـكاليـالت وانِ ـبألُت ـوِخط    -٧

     )٣(ُطه؟ـمن ذا يخبُ ـاهُ فـُر أَْوھَ ـوما الدھ                                   
ا ، ر فيه وبدا المشيبصابه الدھر بالمشقات والعسر فأثّ أوقد "   دھر فم وإن ما يضعفه ال

  ".من وسيلة تقويه 
  

  وقال في وصف العاشق
  َع اْلــون ما صنـقـقد خلع العاش    -٨ 

  )٤(ي وِرقهْ ـعل مـھوانِ ـبألجُر ـھَ                                    
  .على ورقه ألوانھاقد ارتسمت و، محبوباتھملمعاناة العاشقين ھجرتھم  )أي الورد( أيفر
  

  ) أمه(وقال في رثاء 
  هُ مماـياِت سِ ـاضـنايا القـيُز المـيم    -٩
ً ـأل ـشِ ْق◌ِ رّ من الـ                                   )٥(َممْ ـوِد كالحُ ـأو السُّ  وانا

  

ُ ه قاتل كأنه مُّ نيابه وسُ أز الموت من نه يفرإ    .الفحمةكفاعى المنقطة والسوداء من األ ذَ خِ أ
  وقال في العتاب

  ُدهْـ ھـعَ  لٌ ـائـح لُولٌ ـأنت م   -١٠
ُ غـَتْصبِ                                   َ◌◌َ ـ    )٦(واناـألات ـاعـَك السَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ى  ١٣٦٦/٢ص٤المرجع السابق ج -١ ق عل العناقص جمع عنقص وھي المرأة الضئيلة الجسم وتطل
  كةالبذيئة المھتّ 

  المحتد الكريم واألصل الشريف: جارالنِ  -٢
  ١٤٣٨/٣ص٤رجع السابق جالم -٣
   ١٧١٤/٢ص٤المرجع السابق ج  -٤
  ).أي الثعبان(نه والمقصود من الضمير إ ٢٣٠٦/١٠٠ص ٦المرجع السابق ج -٥
   ٢٤٦٩/٢١ص  ٦المرجع السابق ج -٦



 ٢٤

  .فأنت متغير متبدل وال ُتبقي على عھد وال تدوم على حال، نك تمل أصحابك بسرعةإ
  

  وقال في الزھد
  ھم ـبالٍت عليـنَّ مقـتراھُ ـف    -١١

  )١(واناـاأللروا ـفـد َعصْ ـھاج قـبابت                             
  
تقبال الرجال  اب ، وترى الفتيات وقد ھممن باس م فرحات يلبسن الثي اً لھ الصفراء تزين

  .باللقاء
ه بقصد أى أ دنّ إن م َيع اب ل أحلى الثي ات ب يالت المتزين ات الجم ه ن الفتي فأصبح ، ُيغرن

  زاھداً في كل شيء
  

  وقال في وصف المرأة
  يهـوف ْوكٌ ـيه شَ ـى وفـلـَ يه دفْ ـف   -١٢

   )٢(وانٌ ـألم ـرائـماٍر كـمن ث                                      
شواك لذيذة المتنوعة وتجد فيه األكالبستان الذي تجد فيه الثمار ال) المقصود المرأة(فھى 

  .ومختلف النباتات والورود
  

  قال يھنئ عبيد هللا بن عبد هللا بالمھرجان
  ّما ـُن مـر أَْحسَ ـيـمـَوْجُه األولَ      -١٣

  .)٣(وانـاأللِة ـَ يَ ِيه من َوْشــَتسـَيكْ                                      
  .روع من جمال األلوان وزخرفتھا وزينتھاسن وجه األمير أن النظر إلى حُ إو 

  
  قال في سليمان الطنبورىأخيراً و

ُ اء مـحَّ جـسلـنَّى فَ ـغَ ـوإن تَ     -١٤ ً ـنبثـ   قا
  )٤(رانِ ــح سكـمن َسلِ  ِتهـَ قْـ ِخل ونِ ـلفي                                        

  
  .ستفراغأثناء االويريد ھنا ما يخرج من الغم في ، التغوط: لح السَّ 
  .الذي يميل بلونه إلى لون ھذا الرجل، ناءه كسلح السكرانغإن 
  

ة إفإن المقام مقام ھجاء فبرع ابن الرومي في  ززة غاي ل صورة مق ذھن حيث نق ارة ال ث
راً (في السوء والفحش من صوت وغناء ھذا الرجل  ه التي ال تختلف كثي ذي ) عن لون ال

  .داللة على قبح الوجه وسوء المنظر) اللون(يشبه القيء فقد استخدم كلمة 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٦٩/٢١ص٦المرجع السابق  ج -١
  .النبات الدائم الخضرة:الدفلى - ٢
  . ٣١/ ٢٤٩٤ص ٦المرجع السابق ج - ٣
. )٣(البيت  ٢٥٤٨ص٦المرجع السابق ج - ٤



 ٢٥

غراضه المختلفة زھوره أبن الرومي في بساتين الشعر قاطفاً من قد طاف بنا ال   
ويفوح عبيرھا بالمعانى المختلفة الداللة من ريجھا فترك في نفس ذكرى طيبة أالمنبعث 
ضافة إلى استخدام االستعارة دون تكلف أو نوعة تضم الكنيات والتشبيھات باإلصور مت

الشيب ثم المدح و الرثاء فكان صادقاً فقد طرح لنا صورة معبرة عن ، عناء أو ابتزال
داللة من الحزن فترك في النفس األلم على ) لون(في رثاء أمه وابنه فقد استخدم كلمة 

) حوريات الجنة وھن معصفرات( فقد ابنه ثم يسير بنا إلى مقام الزھد ويصور لنا صور
مھر في أ –مي ابن الرو –حيث وظفه  ب اللون دوراً كبيراً في شعر ابن الرومىعفقد ل
أو ) سليمان الطنبورى(اً أوھاجياً كما رأينا في ھجاء أدق المعانى سواء كان معاتبو
فتجعلنا ننتقل بأرواحنا إلى ) إسماعيل بن بلبل(ادحاً في سخاء لوصف حديقة منزل م

عيننا فبرع في تجسيد المعنى ونقل الصورة أتخيله كما لو كان نصب المكان ون
عبيد هللا بن (وھو يھنيء  ةمتناسقبالنقوش والزخارف ذات ألوان المزخرفة التي تتسم 

قل بنا من زھرة إلى أخرى يمتص فأخذ ابن الرومي ينت. وھو يھنئه بالمھرجان) عبد هللا
طيب عبيرھا دون عناء أو تكلف أو حتى يصيبنا بالملل فكانت رحلته ممتعة أھل وين

  .النفس  خر دون مجاھدةآمشوقة تجعلنا ننتقل من غرض إلى 
    !! ؟) المصور والرسام(أليس في النھاية يستحق وصفة 

ين ) لون(كلمة  مرات التي استخدم ابن الروميالوفي النھاية يتضح عدد  خمس وثالث
  .فيھا ھذه الكلمة فتْ مرة واألغراض التي وظَّ 

أقرر أننى أعلى ) للون(ختتم ھذا المبحث مكتفيه بما عرضه ابن الرومي وأ   ن أسارع ف
ردة ن تقاتھا((درة ورود مف ون ومش تخدام )) الل ين اس ه وب ل بين م تح ي ل ن الروم د اب عن

اإتظل مشدودة (أو ، مفردات أخرى تحمل كنه اللون دون رسمه نتيجة ، ليھا على نحو م
ن إ ا م ا حولھ الھا بم ةأتص ة لوني ياء ذات طبيع ظ  )١()ش درة ورود لف إن ن ون(ف ) الل

ن الرومي ا ياقات اب ون من ألومشتقاتھا في س ا لل ه بم ر فعَّشعرية ال تعنى جھل ال في ث
اخ ، حاسيسوبلورة ما ينتابه من أ، مه اللغويإثراء معج ق من أو يعتنق من مواقف وخل

ك إ، شغف بالطبيعة الساحرة والفاتنهمن التواصل بينه وبين متلق يشاركه ال ا فتحت تل نم
رة تحمل كُ  –مشرعة  –مامه النوافذ لندرة أا ون دون لفظهعلى مفردات كثي ه الل ا ، ن مم
ً تاح للوحاته اللونيه ثأ   .)٢(كمالھاوللمتلقي مجاالً لإلسھام في إ، راء دالليا

  
ر األوكان الرتباط القصيدة الشعرية بطبيعة المفھ"  اعى للشعر كبي ر وم الفنى واالجتم ث

ة في الشعر العرب ى النظرة الجمالي ك النزعة التي . يفي سيطرة النزعة الحسية عل تل
ً ت   .)٣("يحاء أكثر مما تعتمد على اإل، عتمد على اإلقناع وإمتاع الحواس غالبا

وجه الشبه التي تجمع كال من فنى الرسم علماء العربية قديماً وعى دقيق بأكما كان لدى 
  .وصنعتي الرّسام والشاعر، والشعر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٥القيس ص مرئا شاعرية األلوان عند: عبد المطلب - ١
  باشرة في ھذا البحث أوضحه في المبحث الثالث األلوان عند الم -إن شاء هللا–وھذا ما سوف  - ٢
  ٩شعرية اللون عند ابن زيدون ص:ان أيمن محمد علي ميد - - ٣



 ٢٦

  األلوان الخالصة
اط     دة نق اح ع دأ بإيض ي و أب ن الروم د اب ة عن وان الخاص ث األل ذا المبح اول ھ يتن

  -:أھمھا
  ؟وما مفھومھا ؟ما المقصود باأللوان الخالصة  -١ 
  بيان عدد األلوان الخالصة -٢
  في االعتبار التي تناولت األلوان الخالصة آخذهأھم اآلراء و النظريات  -٣
  ً   الترتيب من األقدم إلي األحدث تاريخيا
ات  -٤ رض األبي ي  –ع ن الروم د اب ا  –عن تخدم فيھ ي اس رات الت دد الم حة ع موض

  الخالصةاأللوان 
  أھم األغراض موضحة الداللة من استخدامھا  -٥
ا استخدمھا  وأخيراً  –٦ ون كم ة الل ن الرومي استخدم دالل التعليق عليھا من حيث أن اب

  .موضحة أوجة االتفاق واالختالف . ختلف عنھم االعرب ؟ أم 
  المقصود باأللوان الخالصة:  أوالً 

ح فكانت تسمي األلوان األساسية أو األصلية  أي األلوان األساسية التي تسمي بقوس قز  
ة  ولكنني فضلت أن أطلق عليھا األلوان الخالصة مستندة إلي نقاء اللون و صفائة و بريق

.  
  
  الثعالبي – ١
يضاأل – "الخالصة"عد الثعالبي األلوان األساسية يُ   األخضر  –األحمر  –األسود  – ب

  بل والضأنوذلك من خالل تعرضه إلى ألوان األ األصفر –
إذا كانت  سرة فھو أدبفي شق سوادهفإذا كان  أخضرفھو  ديزجا فإذا كان"  ين ف ه ب كمتت

  " سغبأفھو ورد  وادالسّ و البياض
وان األ ل إذوفى أل و ب ر شيء فھ رة البعي الط حم م يخ را ل و  أحم واد فھ ا الّس إن خالطھ ف

تد سواده فھو  رمك فإن كان أسود يخالط سواده بياض كدخان الرمث فھو أورق فإنأ اش
ه  أبيضجون فإن كان  فھو آدم فإن خالطت بياضه حمرة فھو أصھب فإن خالطت حمرت

  )١(.. "وسواد فھو أحوى  صفرة
  
  الجاحـظ -٢

أثور يوضح  ديث م ر ح الل ذك ن خ ن م ية ولك وان األساس ذكر األل احظ أن ي أراد الج
ية  وان األساس ة لألل ة  –باألمثل ة أل –الخالص ا أربع ر منھ ث ذك ر وان حي م األحم ھ

يضصفر واألواأل انأواألسود موضحاً أن  ب لم ك ه وس وا صحاب الرسول صلي هللا علي
دينھا ينھون عن لبس لونى األحمر واأل أن نساء آل فرعون كن يرت ك ب صفر مفسراً ذل

إن أصحاب الرسول صلي هللا عليه وسلم كانوا ينھون نساءھم عن لبس الخفاف " فيقول 
فر   )٢("ھو زينة نساء آل فرعون : ولون ويق، الُحمر والصُّ

_________________________________________  

  ٣٤فقه اللغة الفصل التاسع ص:أبو منصور الثعالبي  -١
http://www.alwyaq.com/cgi_bin/doccdi.exe/book 

    . ١٠٦ص.م١٩٩٢الطبعة الثانية ١بيروت تحقيق علي أبو ملجم ج -مكتبة الھالل. لتبين البيان وا/ الجاحظ  -٢



 ٢٧

  
ولإواألسود موضحاً  بيضثم يذكر لونى األ اس الشعراء فيق ا لب وكانت الشعراء : " نھم

ة السُّ يتلبس الوش لَّ ، ودوالمقطعات واألردي ذ نحو ، ثوب مشھر وك دنا من ان عن د ك وق
اعر ٌ نة ش ين س يينيتزي خمس زي الماض ردٌ ، اً ب ه ُب ان ل يف  ك ي الص ه ف ود يلبس أس

  .)١(والشتاء
  :مرىأما النّ  -٣
يضاأل" فقد عّد األلوان خمسة ألوان   ر، ب خرج أو، األسود، صفراأل، األخضر، األحم

  "ألنھا تدخل في نطاق الخضرة ، الزرقة
  ةدأما يحيى حمو -٤

ه  ان رأي وان أفك ية  –ن األل ي األصفر واألحم( –األساس ر واألزرق والبنفسجي والنيل
الىواأل ال) خضر والبرتق بعة إ: وق ف الس وان الطي ا أل ن أن إو" نھ دا م رى عدي ا ت عينن

  )٢("مشتقات األلوان ودرجاتھا التي تقع بين ھذه األلوان األساسية 
  وكان رأى امينة محمد عبد الرحيم -٥

ق ) خضراأل، األزرق، األحمر(ھي  –الخالصة  –ان األلوان األساسية  تج عن طري وين
   )٣(بيضالخلط بينھم اللون األ

  ورأى حسن عزت -٦
 –زرق األ –خضر األ –صفر األ(ة خمسة ألوان على طريقة منسل يعد األلوان األساسي

وان آ) حمراأل –رجوانى األ ألوان ثم يركب عليھا خمسة أل ة ب ا مركب خرى فتصبح ألوان
   )٤(جديدة فتصبح عشرة ألوان

  تار عمرحمد مخأأما  -٧
ده  وان األساسية عن اً فبنى رأفكانت األل ى رأحد عشر لفظ ه عل  Kay, (Berlin(ى أي

أتى – kay, Berlin –لفاظ األساسية عندھما يقصد تضمنت قائمة األ(وقد : فقال ا ي : م
يض"  ود -أب رأ -أس رأ -حم فرأ -خض ى -أزرق -ص وانىأ -بن الى -وردى -رج  -برتق

  )٥()رمادى
  محمد حافظ دياب -٨
  ان رأية أن األلوان األساسية أربعة ھيفك
  ) ٦() األزرق  –األخضر  –صفر األ –األحمر ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٥ص٣ج ١٩٤٩تحقيق عبد السالم محمد ھارون  –المرجع السابق  -١
 paintاأللوان في بي بالعربية –إتش –وھناك رأي  ٨ص ١٩٦٦نظرية اللون : يحيى حموده  - ٢

Shoppre   وھذا الرأي يتفق مع رأي يحيى حموده.  
  . ١٥٢ص– ١٩٧٠ –األنجلو  - دار الجيل للطباعة –كتاب الضوء :أمينة محمد عبد الرحيم -٣

 ١٩٧١بيروت  -دار األحد –الظواھر البصرية والتصميم الداخلي : حسن عزت أبو المجد -٤
  .٧٠ص
  . ٣٥الطبعة األولى ص ١٩٨٢عالم الكتب  - وناللغة والل: أحمد مختار عمر  - ٥
يناير ومارس  ٢ع، ٥جماليات اللون في القصيدة العربية مجلة فصول مج: محمد حافظ دياب  - ٦

   ٤٤ص ١٩٨٥
  
  أنور رياض عبد الرحيم -٩



 ٢٨

  األحمر –األخضر الداكن  –األزرق الداكن ( فيقول إن األلوان األساسية األربعة 
      )  ١()قع األصفر الفا –البرتقالي 

  و رأي عبد الفتاح نافع -١٠
وان األساسية في " ثالثة ألوان  –األساسية الخالصة  نن األلواإ و استخدم الشعراء األل

ة التي اتخذوھا " أشعارھم ، األحمر ، األصفر ، األزرق  وان الفرعي كما استخدموا األل
  من أسماء الزھور و الفاكھة والنبات والمعادن والفلزات

الل جيك وردي ،و البنفس ي ،  ون ال ردي ، والنحاس ري ، والزم الي ، والمرم ، والبرتق
  ) ٢( أالحظ إنة اعتبر البنفسجي من األلوان الفرعية " والفضي وغيرھما 

   إبراھيم محمد علي -١١
ية  وان األساس ن األل ة  –الخالصة  –و ع ان رأي فر و " فك الي و األص ر والبرتق األحم
ي وان الطيف " و البنفسجي  األخضر واألزرق والنيل ة أل ي الحقيق وان وھي ف بعة أل س

ا  كبيراً  السبعة و قد احتلت ظاھرة اللون جزءاً  من وعي اإلنسان في العصر الحديث كم
ة في مختلف اإله في العصور األولي فإنطدِ بھرت جَ  تجاھات تبحث لقت األبحاث العلمي

اره  ون و أث ة الل ً في ماھي ا اة و اال و تاريخه وطرق تحضيره معملي ة في الحي تفاده من س
د  ة ق ون و كنھ العملية و تفرعت مجاالت الدراسة و قد تكون الدراسات العلمية الدقيقة لل

 ً   ) ٣( )  ١٦٦٠( بنيوتن  بدأت حديثا
  

تنتج  دد اس و بعد عرض ما سبق من التوضيح بالمقصود باأللوان الخالصة من حيث الع
  -:األتي 

  –الخالصة  –اللوان الساسية  إنة ال يوجد اتفاق محدد علي -١
٢-  ً اك من عدّ محدد ال يوجد إتفاق  إنة أيضا ة أو سبعة علي عددھا فھن ة أو أربع ھا ثالث

 ً زح  إلي أن وصل بھم العدد غلي أحد عشر لونا ولكن ھناك شبة اتفاق علي ألوان قوس ق
خضر و األحمر و األ" أي ألوان الطيف و علي وجود ثالثة ألوان أساسية ھم -السبعة –

ي " األزرق  ھم إل ة بعض وان الثالث افة األل ا أو بإض ب معھ ن التركي ق م اقي ينبث و الب
   "لخ إ.......  بيضالبعض فينتج اللون األ

  
ً  و أن الخالص من األلوان كان أمراً    عند العرب القدامى نسبيا

  
ة  -٣ ث العالم ن حي وان م ذه األل ة ھ و دالل ة الخصوص ھ ي وج ا عل ا ھن ذي يھمن وال

ا ، والر مز أي دراسة التعبيرات التي ال يكشف معناھا بمجرد تفسير كل كلمة من كلماتھ
 ً   . و التي ال يمكن ترجمتھا حرفيا

___________________________________  

  .٢٤ص ١٩٨٥ –الكتب دار  –اختبار األلوان وقياس الشخصية  –أنور رياض عبد الرحيم  -١
افع  -٢ اح ن د الفت ون –عب ات الل عر جمالي ي الش ا،ف ز نموذج ن المعت وك األردن -اب ة اليرم  -جامع

  . ١٢٢ص-١٩٩٩جوان  ٤عدد  –التواصل 
ة  -لبنان -اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم قرأة ميثولوجية طرابلس:إبراھيم محمد علي  -٣ الطبع

  ١٨ -١٧م ص٢٠٠١األولى 
  

ً  -أحمد مختار -و يقول       ستخدموا صوراً إن علماء النفس و اللغويين ا معلقا



 ٢٩

   -:من قياس المعني لتحقيق عدة أغراض منھا   
  
  )١( األساسي للكلمات المتضادة  قياس المعنى -١

ي  -٢ راد بالنسبة إل د األف ة عن اني النفسية الداخلي     قياس التمايزات و االختالفات في المع
  )    ٢(المفاھيم المختلفة أو المعاني التي يشعر بھا و ينفعل بھا ھو ذاته 

  

أتي سؤاالً  و بعد كل ك ي وان ا ذل ا عدد األل ه ؟ لم ن الرومي في ديوان . تي استخدمھا اب
  وفي أي األغراض ؟ وما داللتھا ؟ 

ة مباشرة واضحة  بيضلقراءة ديوان ابن الرومي يتضح اللون األ فللوھلة األولى بطريق
م و أھم داللتة و عدد المرات التي ذك بيضفلذلك أبدأ بعرض اللون األ رھا ابن الرومي ث

   . لخإ............ اللون الذي يلية 
  

ان يمكن رؤ بيضواأل ا ك ه م ذي بدون ل الضوء ال ة ھو أول األلوان البسيطة ، فھو يمث ي
ارد دى فنشي ول ليون ا يق ون كم ون األ ) ٣( ل ا أن الل يضكم دوء و  ب ن الھ ة م يبعث حال

  .شياء الطمأنينة و االسترخاء ، وتزيد من الحجم الظاھري لأل
  

ة والسالم والعجز . رمز للطھارة و النقاء و الصدق  بيضو األ ة والتواضع والرق والثق
 ً ن الرومي يرمز للشيب  -أيضا زاً  –كما سأوضحة في شعر اب د يكون رم ة و  وق للكآب

ة و  ون المالئك و ل وان ، فھ ا األل ن دني تخلص م ف و ال ن الزي رد م و التج زن وھ الح
ين  اب الالقديس ون ثي ي ، و ل وھم ف ؤمنين ووج ة حم وراني الجن ي صفاء ن دون ف ث يب ي
  . كر بھاكأنما تجردوا من المادة وكل ما يذّ كامل ، و

  
ون األ كل الل د ش ة و ق يض بألفاظ رآب ي الق ية ف ة األساس رة مختلف اني كثي ريم مع ن الك

   )٤(في القرآن إحدى عشرة مرة  بيضالدالالت حيث ورد اللون األ
ٌ و أما الذين "     ) ١٠٧(ل عمران سورة آ" وھم ففي رحمة هللا ت وجبيضا
" ٌ   .للصالحين  داللة علي اإليمان و رمزاً " تبيضا
 " ٌ     ) ٨٤( سورة يوسف " ت عيناه من الحزن فھو كظيم بيضوا

  ) .العمى . ( داللة علي الحزن 
  ) ١٠٦( سوره آل عمران " وم تبيض وجوه وتسود وجوه ي" 

  .مان داللة علي اإلشراق والصالح و اإلي
___________________________  

  وھذا ما سوف أوضحه في المبحث ولكن عند الحديث عن اللوني األبيض واألسود -١
  . ٧٩، ٤٢، ١١ص ١٩٩٨عالم الكتب الطبعة الخامسة  –علم الداللة :أحمد مختار عمر  -٢

  . ١١١اللغة واللون ص: أحمد مختار عمر  -٣
  ١٤١دار مطابع الشعب ص –المفھرس المعجم : محمد فؤاد عبدالباقى  -٤
  
م الخيط البيض من الخيط األسود "  ين لك وا واشربوا حتى يتب رة  "وكل  ) ١٨٧( سوره البق

  "الزمن " داللة علي الفجر 



 ٣٠

  ) ١٠٨( سوره األعراف " ونزع يده فإذا ھي بيضاء للناظرين " 
  ھامنسيدنا موسي بأنھا بيضاء داللة النور الساطع  يد ية تصفاآل
  
  )٢٢( سوره طه " ية أخري لي جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آواضمم يدك إ" 

ده فھي بيضاء أي صفه  ه يضمم ي يخاطب هللا سبحانه وتعالي سيدنا موسي و يطلب من
  لليد دالله علي اإلشراق

  
  ) ٣٣( سوره الشعراء " و نزع يده فإذا ھي بيضاء للناظرين " 

 ً     .ا النور معجزه من هللا لسيدنا موسي دالله علي اإلشراق ويخرج منھ أيضا
  
  ) ١٢( سوره النمل " دخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأ"  

 ً   أي صفه ليد سيدنا موسي  –السابق  كالمعنى و أيضا
  ) ٣٢( القصص " اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء " 

  ) ٤٦( افات الص" بيضاء لذة للشاربين يطاف عليھم بكأس من معين " 

  بيضاء صفه للشراب دالله علي الصفاء 
  ) ٢٧( فاطر " ومن الجبال جدد بيض و حمر مختلف ألوانھا و غرابيب سود " 

  .صفه للجبال 
  

يضو لعب اللون األ داً  ب ة عدي دي  بألفاظه األساسية و الثانوي من الصور الشعرية ل
دي ا –و ھذا ما سوف أوضحه   - ابن الرومي بصفة خاصة ة و ل لعرب بصفة عام

 ً   موضحة فيه أھم النقاط و االستنتاجات ، وفي النھاية أعرض تعليقا
  التي توصلت إليھا من خالل األسئلة التي صدرتھا في بداية ھذا المبحث 

   –محاوله اإلجابة عليھا  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيضاللون األ: أوالً 
  



 ٣١

ح يضتوالضروري ابن الرومي فمن في شعر بيضعن اللون األوقبل أن أتحدث     
ون األدرجات في النقاء و بيضأن للون األ ي أن لل يضالنصوع باإلضافة إل دما  ب عن

ً خالفم تجده صف به الرجلت    .هأعنه الحيوان أوالمر ا
  

اللون األ رب ب تم الع د اھ يضفق الم و  ب اء و الس راءة والنق ة والب ز العف ان رم د ك فق
ً  النصر ، ويعد رمزاً  د عند كثير من الشعو  دينيا اس اإلحرام في الحج عن ب فھو لب

ون األ تخدم الل ا إذا اس لمين ، أم يضالمس زاً  ب ي أن  رم ذ إل ير عندئ ه يش زن فإن للح
اللون األ يضالمتوفى شاب ،أو أنه شھيد ، ف ا  ب ي حزن المصابينالھن ل ، يرمز إل ب

دي ة الفقي ى مكان ز إل ز أ، رم ا يرم ةكم ى الطفول األ،  يضاً إل تم العرب ب د اھ  بيضفق
لفاظاً كثيرة للداللة على ووضعوا أ. م ببقية األلوان األخرىھتمامھسود أكثر من إواأل

  .ھذين اللونين بدرجاتھما المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالحيوان 
  

وبين ھذه ، ناصع ثم ھجانثم لھق ثم واضح ثم  ثم يقق أبيض: " حيث يقول الثعالبي 
والدرجات أ ر عن خلوص الل ه ومدى لفاظاً أخرى كثيرة تعب ه ودرجة لمعان ن ونقائ

   )١("اختالطه بغيره من األلوان
     

ان الرجل : وقد فرقوا بينھا على ھذا النحو  يضإذا ك بياضاً ال يخالطه شيء من  أب
ان ، الحمرة وليس بنير فھو أمھق إن ك يضف وداً يخالطه أدنى صفرة  أب بياضاً محم
  )٢("ر وأغثر فإن علته غبرة فھو أعف، كلون القمر والدر فھو أزھر

  
  .ومن أشھر االلفاظ التي تختص بكل لفظة منھا للداللة على بياض ذات بعينھا قولھم

ر ل أزھ ة، رج رأة رعبوب مط، وام عر أش ھب ، وش رس أش يض ... وف وب أب ... وث
  .ويقال أيضاً ثوب خالص أي أبيض 

  
تخدم واأل ل اس ه ھ ؤال نفس رح الس ي  –ن يط ن الروم ذه  –اب يض بھ ون األب الل
  الت المختلفة ؟ وفي أي األغراض ؟الدال

  
يضف ي أغراض  اللون األب ه ف ن الرومي حيث وظف د اب تخداماً عن وان اس ر األل أكث

  . متعددة منھا الوصف بأنواعه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ١٢٠القاھرة ص -المكتبة التجارية الكبرى–فقه اللغة :الثعالبي  -١
  ١٢١المرجع السابق ص -٢



 ٣٢

  :من خالل شھر أيلول فيقول  "عةـبيـوصف الط"
  ُتهـَ حْـ َصفـّسارى فَ ـَمرُى الـَ ر القـفُ ـوأَسْ    -١

  وِّ الالءُ ــَفاِء الجـھا من صَ ـا لـَريّ                                        
  ْحَراً ـحِه سَ ـمن ري  حةٌ ـبذا نفـيا ح   -٢

يـھا من الـيـف كَ ـتأتي                                       اءُ ـنـَحان أبـرَّ
  ُدهُ ـھّ ـھٍر تعـُت من شـئْ ـيه ما شـل فـق   -٣

  )١(ضاءُ ــــيـبِ  دٌ ـوٍم يـلِّ يـفي ك                                   
  

ول  ث يق ول حي ھر أيل ل ش ي لي ن الروم حر : يصف اب ئ بالس ر ممتل ه مقم إن ليل
ذا الشھر  والخيال والجمال حتى ريحه تأتى محملة ة في ھ بالعطر والريحان وكل ليل

ل  مختلفة في طبيعتھا وجمالھا عن الليلة التي سبقتھا فكأن كل ليلة فيھا الجديد والجمي
درة هللا  ه ق ى في ا تتجل الى  –كم بحانه وتع ة وإ –س ال وروع داعمن جم ن  ب أن اب فك

  ".ا شئت قل فيه م: " الرومى خشي أن ينسي شيئاً من الوصف فأدمج كل ذلك وقال 
الء  وح والج ا الوض ود منھ اء المقص ة بيض ارئ أن كلم ح للق ا يتض ح ، وھن وتض

  .اللون األبيضبراعته عندما استخدم 
  
  "عمـوصف النِّ في "  
َ◌َ◌ْ◌ فـني بـتـناولــوت   -٤    ـتْ ربَّ ـــبرَّ

  )٢(ضاءَ ـــيـبَرًة ــد هللا ثَ ــك يــ                                
د اعر لق ول الش اً فأحسنتْ  يق اناَ عظيم ّيً إحس رة  أحسنت إل ا الغزي د هللا بنعمھ ك ي إلي

  النعم) بيضاء(بـ فالمقصود 
  
  )أي سنة السالم("ينـنـالسو  لمـفي وصف الس" 

ى الس )بيضاء(كما استخدم ابن الرومي كلمة  ة عل ة دالل لم وعدم الحرب ودون إراق
م حظوا منھ –أي السنة  –وأنھا الدماء  ذا البيت ا اسنة سالم وأنھ ر وھ ر والكثي لكثي

ز لال يض رم ونين األب ين الل داد ب تغال األض ول مس وس فيق ادي الملم تخدام الم س
  .واألسود 

  
  جر ـعوا الـبل أن يوقـصون قـل يقـب   – ٥

ً ــح رك                                        ضاءـبيـاله نَّ ـسـلل وبا

  وة ـــفـقـة بمـاديـــــــوال أب   -٦
  )٣(هـودائـــسـنه بــم ضاؤهــبي                                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧,٦,٥األبيات  ٥٥ص ١الديون ج - ١
  . ٨١/١٧الديوان ط ص - ٢
  . ١٠٣/٩,٨ص  ١الديوان ج  - ٣



 ٣٣

  وقال في وصف الخضاب  
  ينـبـمُ  ياٍض ــبيب في ـالش بُ ـاضـخ    -٧

  )١(ريبـمُ  وادٍ ـبدوا في سـين يــح                                       
ي  ه ف نجم(قال ي الم ن عل ي ب ه عر الإن الّش،  )يح ون بياض وا يك ين ينم بوغ ح مص

  ھنا كنايه عن الشيب) بياض(دعاة للشك فكلمة موسواده الشبھه فيه 
  
ُ ب واللّ ـيـو الشَّ ــوأخ   -٨   البيـي ـبانِه فـ
  )٢(ييبـغـتَّ ـلة الْـ تــَ قـحاٍل كـب ض                                      

  النساء ) بالبيض(ب ال حظ له مع النساء حيث المقصود إن الذي يخضّ 
 ً   )الجمع بين األضداد(بين اللونين األبيض واألسود  وقال في موضع آخر جامعا

  
  ودـخ ضاءَ ـبيل ـاَب كـجـراَم إع   -٩

   )٣(يبِ ـجـعـتـضاب ذي الــسواد الخــب                               
ة إنه أراد استرضاء الفتاة  ذي استخدمه فكلم ة بالخضاب العجيب ال ) بيضاء(الناعم

  . المقصود بھا الفتاة
  
   )جماد(وصف ورقة  

  ـا فيـَسُر مـّسامعيَن أيـْطِرُب الـيُ    -١٠
  ريبـطـال تـِشَدْت بـن أُنْ ھا وإـ                                    

دت فيك كلَّ  -١١   تسويـ بيضاءَسوَّ
      )٤(بـيـھذـتَّ ـالـقوُل كـعـراه الـداً تـ                                

  
ا تطرب الس -أي القصيدة –سود تبت بالحبر األأنھا كُ أراد أن يقول  مع دون أن افإنھ

  .يعمد إلى ترجيع الصوت ومده
  
ورق األبيض بالحبر بَ تِ فكُ  ة  األسود في ال ا مذھب أن أوراقھ ا ك فكانت لحسن معانيھ

  ضويتضح جمال المعنى ويؤكده من خالل الجمع بين اللوني األسود واألبي
  

  )يھنئ عبدهللا بن عبدهللا بالمھرجان  فى قصيدة( وقال في وصف قصيدة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٩/١٨ص ١الديوان ج -١
  .  ١٤٠/٢٧ص  ١ان جالديو - ٢
  . )األبيض واألسود(فقد جمع بين األضداد  ١١١/١١٢/ ١٣٩ص  ١الديوان ج - ٣
     . ١٨٤/٧١ص ١المرجع السابق ج - ٤



 ٣٤

  ـاألصْ  قُ ـلـْ َ ھاخـأنً ـواف كـذو ق   -١٢
ُ من خ ضـيالبِ ي ـداغ ف                                    )١(ىـوانغَ ـدود الـ

  النساء : البيض    
  بألمس الخدود وأبيضھا من النساء الحسناوات  ذات قواف أشبه، مدحية رائعة  صيدةق
  

   فى وصف المرأة
  د ٌــھا ناھداً َرْدفُـــوْ ـخَ  ضاء ــبي   -١٣

    )٢(◌ُ ب ـاعـھا كــديِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ُ ــبراَء ُروًدا ثــغ                                   
ة ا ون الثقيل اء الل ة البيض اعر المغني ة يصف الش ة القام دى الفارع دة الث . ألرداف الناھ

  . صفة للمغنية) بيضاء ( فكلمة 
 ً   وقال أيضا

  رْ ـكاِت الــِ لـمن مَ بيـضاُء ْتُه ـَ لـَنجَ    -١٤ 
  )٣( دِ وبُ ـعْ ـِصِ◌ر مَ ـَقيْ ــْدعى لِ ــُروَم تُ                                          

ى قيصر ال ة ُتنسب إل دة بيضاء رومي ه وال ة انجبت ى قوم صفة ) بيضاء(روم المطاع ف
  . نجبته أللمرأة أى التى 

  
  .وقال فى وصف غانية 

ھــيخ اءُ ضَ ــوبي   -١٥   ھا ـاضِ ـيـا مْن بـبو ُدرَّ
َبْرجَ ـھا والـوتـياق هُ ـل وـذكـوي                                            )٤(ُد ـزَّ

بس من، غانية بيضاء  دّ  يطغى بياضھاعلى أَغلى ما تل د بياضھا فى ال ا تر ويزي وھج م
  .ھنا كناية عن المرأة الجميلة ) بيضاء (عليھا من الياقوت والزبرجد فكلمة 

  
   وقال فى وصف الفتاه 

  يٍة ـافـْھَباء صــأو صَ  ْضاءَ ــبيْعَد ـما بَ    -١٦
  )٥(؟نزُ تَ ـراُء تكَ ـفْ ـَربَّ وال صـرعُّ ُيُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ُ ـف                                         

  . الحسناء أى الفتاة الجملية ) البيضاء(بـ المقصود 
  . ة تعتصر وتختزن رعر يربى ويطول وخممرٍة صھباء من شّ وخُ  ھل بعد فتاٍة حسناءُ 

  وقال أيضا   
  فاء َ َرَداح ـــــــــيـُرب ھ   -١٧

  )٦(ـياٍَض ـــوبـدٍن ــــــذاِت بُ                                      
  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٥٠٨/٢٥٩ص٦الديوان ج-١
  . ١٨٤/٧١ص  ١الديوان  ج -٢
  ٦١٦/١١ص ٢المرجع السابق ج -٣
  . ٥٨٨/٥١ص ٢المرجع السابق ج -٤
  . ٧/ ١١٦٢ص  ٣المرجع السابق ج -٥
  ١٤٠٧/١ص٤الديوان ح -٦
  



 ٣٥

بَ ، يصف الشاعر المرأة الدقيقة الخصر المكتنزة الردفين  تأل جسمھا ال د ام ل طِ ق ن الجمي
  .أى الجسم األبيض الجميل ) بياض(كلمة . وبدن 

  
ْــ يف َخلــقد شِ  ضاءُ ــبي   -١٨   ى ـھا وأبـقُ ـ

   )١(ِف ــلم ُيشـھا فــالقِ ـوُم أخـذمـم                                       
   صفة للمحبوبه بأن جسمھا أبيض ناعم الملمس رقيق ناعم وُخلقُھا َفظُّ غليُظ◌َ ) بيضاء(
  

  :وقال 
ً ــــضَ ـبي   -١٩   )٢(ل ــوامِ ــعَ ــَس بالــيْ ـاًطا لــبـسِ  ا
  
  الكف البيضاء ) بيضا(

كناية عن أنھن ( ملساوات نواعم غير مجعدات  ،بيض تمتد إلى من يصافحھن ولھن أيدٌ 
  ) مرفھات باإلضافة إلى شبابھن 

  
  :وقال  

   التْ ـش ضاءَ ـبيَس َكلَّ ـفْ ـَ ِبُع النّ ـَت◌ْ يَ    -٢٠
جـمن دم                                          )٣(عاِل ـِ تـاِل ذات افْ ـاء الرَّ

ناء ) البيضاء (ـ المقصود ب رأة الحس . أى المرأة الحسناء التى ترى الرجل يبَيع نفسه للم
و ع وفى عنقھا دماء تھم ھدر أول ل واعاشقيھا الذين قتل ى النھم بالتنق ار إل رتحال من دي

  . ديار 
  
ِ◌ أسْ ـخَ ـمِّ الـھَ ـكَ  -٢١   حلُ ـْرُعَ◌ ومكـَودَّ قَ ـلىِّ

  )٤(َغمُ ـلـْ ُرومَ ـَثغْ  ضُ ـوأبيه َق◌َ ـلـْ ھا خِ ـل                                      
ا ) أبيض( نفس وثغرھ م ال ا أسودان كھ المقصود ذات األسنان البيضاء وشعرھا وكحلھ

  .وما حوله بياض حسن 
  
  ُعُ◌◌ُ ـناص ضُ ـوأْبيَ ُقَ◌ شوِ ــْدُلَ◌ وَممْ ـخَ وَ    -٢٢

  )٥(َثمـى وأََ◌خْ نْ ـيُب وأْقـَوُد ِغَربـوأَسْ                                    
ومبسمھا أبيض ناصع ، وقدھا ممشوق رشيق ، ا خدل ممتليءساقھ. صفه للفم ) أبيض(
  .وشعرھا أسود فام وأنفھا أقنى مليح . 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ١٥٦٥/٨ص ٤نفسه ج -١
  ١٩٣٨/٥٦ص ٥نفسه ج -٢
   ٢٠٥٤/١٥ص ٥نفسه ح -٣
  ٢٠٩٢/٢٢ص  ٥نفسه ح -٤
  ٢٠٩٣/٣٨ص ٥نفسه ج -٥
  وقال فى وصف الجارية 

ر ـد حـباَء قـھـررصدُ   -٢٣   ضاـبيكى دَّ



 ٣٦

  )١(حراب ـمـية الـمدُ ـروب ٍ كـغ ء                                    
ال السَّيقارن ا رة وجم ال الخم ين جم ة اقية لشاعر ب ان ) بيضاء(فكلم ة وإن ك أى الجاري

  ) البيئة العربية (ھذا البيت يدل على 
  
  ) هماألَ (جونة في وقال  

  د ـرق بالـوُنة تحـج هرـديُ ـت   -٢٤
  )٢(ِق ــّرمـْدَن بالـجُ  ضُ ـبيـالدلَِّ◌ إذا                                  

ه سوداء  ات البيض ) والبيض(جونة أم ا الفتي ه السالمقصود بھ وداء التى ويصف األم
اوأن، تدير كؤوس الشراب  اة ، ھا تحرق بداللھا وغنجھ ات البيضاوات حي زرى بالفتي وت

  . وحيوية 
  
  وقال فى وصف النساء  

ين ) بيض(وتظھر براعة ابن الرومي حينما وظَّف كلمة  ين مختلف فى شطر البيت بمعني
  ).الجناس التام (واللفظة واحده 

  
  ه ـاظِ ـى بألحْ ـسامـال ھاـا أيَّ ـي   -٢٥

  )٣(سِّ ــأالنك ِض ـبيـالفى يض بْ ـلل                                   
ا اآل) بالبيض(المقصود  ة(خرى األولى النساء الجميالت أم امن تسمو )السيوف الالمع ي

ا وال  –السيوف ) البيض(بنظراتك إلى البيض الحسان منصرًفا عن  نكس رأسك مطرًق
  .تنظر إليھن 

   
  جائن ٍـھ ٍض ـبي وانَ ـْت ألـَتودعـل اسْ ـب   -٢٦

  )٤( ـِص الـتق خعِ ـاِدق ِالـار صـجنذوات ِ                                     
ل اخفت نسوة بياضھن ) بيض( ة األصل ب ريم األصل أى النساء كريم ا ك المقصود بھ

د شبيه بياض خيو ة المحت ى البي(ل أصيلة صادقة العتق كريم ة عل ة حيث دالل ة العربي ئ
  ) . الخيول األصيلة 

  
  مع ُـلھا طـما فى وص بيـضاءلِّ ـمن ك   -٢٧

  )٥( وعِ ــطـطامٍع َبْل رجاء غيُرمقـل                                          
  ـــــــــــــــــــــ

  .خرى في المبحث الثالثآوسوف أتعرض إليه مرة  ٢٨٣/٦٦ص ١الديوان ج -١
  . ١٦٥٥/٤٣ ص ٤ج :نفسه -٢
  ١٢٣٦/٢١ص ٣ج :نفسه -٣
  . ١٣٦٦/٣ص  ٤ :نفسه -٤
  ١٤٧٣/٣ص٤ج :نفسه -٥
ھن) البيضاء (    المقصود بھا النساء أنھن نسوة ال يرجي وصالھن وال يؤمل ودَّ
   

  البيـَف ـعَط◌َ ـُر لو اْستـُرَ◌ ماھـاحــس   -٢٨



 ٣٧

  )١(طفِ ـعْدَن بـّرجاِل جُ ـشيب الـل ض                                     
  )عبيدهللا بن عبدهللا(ھنا النساء ويسأل الشاعر ممدوحه ) البيض(

ا  راً متقن ا آم ده كتاب أن يخط له رسالة فيھا تأكيد وإلحاح ال يخل بحرف من حروفھا ويري
  .يميل قلوب الحسناوات لوصال الشيوخ 

  
  ھا ـل فاءـال كِ  يِّاـين ُحلـسـكُ  ٍض ـبي   -٢٩

  )٢(اـسافـكإسن ـھا بالحـنـفـسْ ـفاك ناـُحسّ                                 
الحلى ) بيض( ين ب د تحل النساء يصف رفيقات الطيف الحبيب من الفتيات الحسناوات وق

  .  اءً وففقن الكواكب حسناً ور، الفاخرة النادرة 
  

  :وقال 
  )٣(داـــواھــنَّ ـوال ضَ ـــْبيـالات ـــبــكاعـوال  -٣٠

اة كعب أى ال) بالبيض(المقصود  د أى فت دة وناھ نساء والكاعبات جمع كاعب وھى ناھ
  .ثديھاوارتفع أى صفة للنساء

   
  :ال قف وقد كان من عادة العربي أن يخاطب النساء بلفظ المذكرتدلالً 

  
ق -٣١   ُه ـُت لـبْ ـجـَد أَْن عـى َبعْ ـنـأرَّ

  )٤(اـــقـسـواِن ُمتَّ ـحـكاألق ضُ ــأبي                                    
يض( األقحوان ) أب ون ك يض الل ُب أب ب حبي اعر المعج ق الش د أرَّ ون ق يض الل ، أى أب
  . تناسق الجسم م
  
  ـالناھى ـَرھا يتـكـت ُمُ ـاھـبل َتنَ   -٣٢

  )٥( راسُ ــْت أعـَ نّى وما انَتھـع ِضِ◌◌ٍ ـبي                                     
  

  البيض كناية عن النساء 
  . ولم يكف ما بى من شوق الرمق ،وة حين كففن عنى لقد كففت عنھن عن

  ــــــــــــــــــــ
  ١٥٦١/٢ص ٤ج :الديوان - ١
  ١٦٠٠/١٧ص٤ج :نفسه - ٢
   ٦٥٠/١٦ص ٢ج :نفسه - ٣
  ١٦٥٧/٧٠ص ٤ج :نفسه - ٤
  ٨ /٢٣٦٦ص٦ج :نفسه - ٥
  
  :وقال في وصف الطير 

  عٍ ـنواص بيـٍض وٍد وـن سُ ـراِئِ◌َح مــط -٣٣
  )١(عاــُھنَّ أبقـَم األرِض منـاُل أديـُتخَ                                       
  صفة للطيور )) بيض((



 ٣٨

  . يشيرالشاعر بفكرة التطير فى بوارح الطير ميمنه أو ميسرة 
  . قبال إوتفرق الجمع لما فيھا من نحس وشؤم أو سعد أو 

ه وإ ا انفكت تتساقط ميت ور التى م ان إن أصحاب الشاعر قد نعموا بمصيبة الطي ن المك
ى األرض فالذى اجتمع  يه الصيادون قد امتأل بريش الطيورالتى اقتنصوھا مطروحة عل

  .سوداً وبيضا حتى ليظن وجه األرض مبقعا بألوانھا
  
    هفَ رْ ما يدل على حِ  

  ھا ـأسـوھا وكـفُ  ضاءُ ـبيھا ـنى بـتَ ـَسقْ    -٣٤
  )٢(مُ ـعـطـعند من يتذاِق ـيھا مــشب                                        

ول  ذاك يق ة ـ آن ة العربي ن حرف البيئ ِه م ى حرف دل عل ا ي ا : ومم صفة ) بيضاء (إنھ
ا  أس وھم ر والك اء الثغ اقيه بيض ا س قتنى إياھ اء س نانھا بيض أن أس ر ب اقيَه الخم للس

  متشابھان مذاقاً عند المتطعم المتذوق 
  
  :) السمك (وقال فى وصف الحيوان  

  ْل ـباِئك بـثال السَّ ـأمْ ــك ُض◌َ ــبي   -٣٥
  )٣(كِ ـكــعُ ـْحِم كالـونُهً◌ بالشـحـــمش                                     

  . أى صفه للسمك أى أسماك بيضاء طازجه) بيض(
ا شحم كالسمن فى  بائك الفضه فى طيھ والعكك ) الُعكك(أسماك بيض طازجة كأنھا س

  ظروف السمن من الجلد
   
  :عة فى وصف الطبيوقال  

زھـيط  -٣٦   ْمرةِ ـماء بحُ ـوُس السـا قـرِّ
 )٤(ضِّ ـُمبيَط ـفٍر وسـى أصـٍر فـضـعلى أخ                              

  يصف ألوان قوس قزح الزاھية التى طرزت السماء يألقھا وألوانھا الزاھيه
   :وقال فى وصف البيئة 

  شورِ ـمنْ ـِق الرَ ْـ ثل الُمھـم ضَ ـأبي -٣٧
ُ منصـْنِن الـثل سَ ـأو م                                     )٥(ورِ ـھـمشْ ـَل الـ
  ـــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٧٧/٥٦ص٤ح:المرجع السابق -١
  ٢٠٩٢/١٩ص٥ح: نفسه -٢
  ١٨١٠/١١ص٥ج: نفسه -٣
  سوف يرد إن شاء هللا في لوني األخضر واألصفر من ھذا المبحث  ١٤١٩/٤ص٤ج: نفسه -٤
.٩٨٩/١٥ص ٣ج: نفسه - ٥



 ٣٩

ة الحرير بيضاء ويشق طريقه كسيف براق مسلول فكلمة كأن الجدول يرف كراي  
فيعقد الشاعر مقارنه بين جدول الماء الصافى وبين ، كناية عن الحرير ) البيضاء(

  . يضاً مظھر من مظاھر البيئة العربيه أوھذا . الراية الحرير البيضاء 
  
  وقال فى وصف األيام  

  ماـھـھوى فراقَ ـُوُن ال تـجـوال ضُ ـيـبـوال   -٣٨
  )١(اـونـجـوال ضَ ـيـبـالوال نزاُل نُذمَّ                                      

  . األيام ) البيض(
ن  درة ونح ه ومك اء وھانئ وداء وبيض ه س ه متنوع ان أيام إن اإلنس التين ف ى الح وعل

   .نھجوھانئھا وسيئھا 
   
   وقال فى وصف الزھر 

ُ نّ ـلاهُ من اـسَ ـكَ   -٣٩   ع ُ◌ً ـناص ضُ ـيـأب وارـ
  )٢(فر وارسُ ـوأص،وانُ ـنـُر قـمـوأح                                   

  ). الزھراألبيض(األبيض ھنا مقصود بھا 
  بيض وأحمر وأصفر كالورس أاكتسى الروض باألزھار واأللوان ما بين 

  
  وقال فى الشمس  

  ُسـْخنة  ضاءَ ـبيْحَت ـيُتَ◌ تَ ـمِ ـھاُثَ◌ مُ ـلُ    -٤٠   
ت أْسَحـقـورَى مُ                                    م ـيُتُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ تح

  )٣(ائب ـص
  من السفر فى زمن البرد  اإن السفر فى الحرَّ ليس أقل ضرر

  أى الشمس الحارة ) بيضاء سخنة(ويقصد بكلمة 
  
  وقال فى التھنئة 

  َه◌ُ ـَل◌َ  نٍ ـباب هَ ـاألوجُ  ضَّ ــبيّ قد    - ٤١
ُ الـه آمـل تْ ـالـق                                )٤(باـــمرح:ناـ

كناية عن الفرحة والنور الذى أضاء ) بّيض(الولد حقق آمال الناس بوالدته أى أن ھذا 
  .بن الجه بوالدة ھذا اال

  تى ـب الفـحيُ  اءَ ــبيضل ـمن ك- ٤٢
  )٥(ا بـكرْ ھا مَ ـل فَّ ـكـال علَ ــأن يج                              

  ــــــــــــــــــــــــ
  ٢٥١٧/٥ص ٦ج:الديوان  - ١
  ١٢٢٠/٥ص١ج:المرجع السابق - ٢
  ٢١٥/٤٠ص١ج:نفسه - ٣
  ٢٣٣/١٥ص١ج:نفسه - ٤
٢٣٧/٨٠ص١ج:نفسه - ٥



 ٤٠

  . يود الفتى أن يتناولھا بيده ) سنان أى األ(إنھا بيضاء
  
   )الفضة(وقال فى وصف المعادن   
ً ـيبل ـقائَ ـوا عـولَ ـَرُطُ◌ُ◌ُ◌ خُ ـشُ  - ٤٣     ضا

  ساب ـتـل االكـھم بـسابـال بأح                                     
  ِبيـَ  ـال ِضِ◌◌ِ ـضْ فِ ـل الـذائديھم وَ ـول - ٤٤

  )١( باـــاألذھ بائكَ ـاھى ستــب ضُ                                  
  
عمل جليل ألعمى ال بما أتوه من حسب أوحظ ان ھؤالء نالوا المناصب بما أوتوا من الإ

صفه للمرأة أى الكريمة ويقول أن لديھم أوانى فضية مجلوة ) بيضا(والمقصود بكلمة 
( لفضة أى أنھا فة لالمقصود بھا ص) البيضُ (بتباھى وتفاخر الذھب فى لمعانه فكلمة 

  ). المعة 
  

  . وقال فى وصف منزل على بن محمد بن الفياض ويھنئه عليه   
   ياٍض◌ٍ ــبوَب ـْت ثـسَ ـتَ ـواكْ  - ٤٥

  ھاِر ــنــُل الـثــُه مـلُـ يْ ــلَ                                   
    شىـعِ ــراء تُ ــت َزھـأتــف - ٤٦

  )٢(عارِ ــــــتــواس قٍ تالـــــبائ                            
كالنھار بذلك جاءت ) أى ليل البيت (بالبياض فإذا الليل ) أى البيت(ت جدرانھا ُطلي

  . ضاء زھراء ُيغشى تألقھا العيون الدار بي
  

  وقال فى وصف الثوب    
  ماـأنَّ ـجاِة كـنَّ ـْحَو الـه نَ ـَدْوَت بــجَ  - ٤٧

َّ جَّ حَ مَ                                     دُ ـمَ ـْحُلٌ◌ مُ ـسَ  ضاءُ ـبيـالھاَ ـتُ ـ   )٣(دَّ
لثوب األبيض خطه واضحه مستقيمه كأنھما احثثته على السير نحو النجاة من الموت بُ 

  .الممدد فكلمة أبيض ھنا صفه للثوب 
   

  وقال فى وصف المجد    
  نك يداً ـيا ميمون  ـ م –مجُد ـعدُم الـال ي - ٤٨

  )٤(يضـيـمجد تبـِه الـوجـنھا لـم ضاءَ ـبي                               
ون مجدا إن المجد نفسه واحد لدى الميم. رفعه ) تبيض(المقصود بھا المجد ) بيضاء(

  .رفيعا سامقاً يزيد رفعة وسمواً 
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٥/٢٨٦/١١٦,١٠٠ص١ج: الديوان - ١
  . ٩٤٦/١٥ص٣ج:المرجع السابق - ٢
  . ٥٩٧/١٩٠: نفسه - ٣
  . ١٤١٧/١ص٤ج: نفسه - ٤



 ٤١

وجرت عادة الشعراء والعرب أنھم ال يصفون الرجل باللون األبيض إال رمزاً للكرامة 
   . إلخ...ة والشرف واألصيل الكريم والكرم والشجاع

ولكن خرج ابن الرومى على ھذه العادة حيث خلع اللون األبيض صفة الرجل إلي شكله 
  :وجماله حيث قال

  َطٌفٌ◌ ـخْ ـمُ  ضُ ـأبيْرِب شّ ـھا لِلـوُف بـطـيَ    - ٤٩ 
اِح أسـُوُد له بالـَيج                                             )١( َبدُ ـوُد أكْ ـرِّ

يأخذھا من زرق أسود ضخم فكلمة ، يطوف بالخمرة على الشاربين غالم أبيض ضامر 
  . وصفه محمودة ھو داللة على الجمال و) أبيض(
  
  : عتابه ألبى القاسم في وقال  

  بيـليه يداً ـَ◌لى ع دّ ـتـُت أعـسـَ ل  - ٥٠
    )٢( ضاءُ ـــبيـالمودِة ـيرالـغ اءـض                                  

) الجناس (فى معنين مختلفين ) بيضاء(فھذا البيت استطاع أن يستغل كلمة واحدة 
ن كان يدل وإوھذا ) الجناس التام(بالرغم من توافق عدد الحروف وشكلھا وترتيبھا 

إننى ال ألوم على أبى : شىء فھو يدل على مھارته اللغويه الثرية باأللفاظ حيث يقول 
فالمودة ( ولكن أطلب منه أن تكون المودة صادقة ) ا بيضاءيد(الزائد  القاسم كرمه

  .كناية عن الحب والمودة ) البيضاء
   
  ويقول فى العتاب   
  نى ـتَ ـَقيـراِم لَّ ـكـَنْى الـَت جـبـتنْ ـإن اجأ   - ٥١

  )٣(ياضـب ذبـن ضاءّ ـالبي مُ ھّ ـَيَتجُّ                                             
  اب ويتسأل ويتعجب من إنه كيف يصبح الكريم عبوساً ويترك يقول فى العتو

رام ) يضاء بوال) (أى يقصد أبا الفياض( ح ويتباھى بماله يالكرم ويص ا الك المقصود بھ
  . يقصد بھا الكرم ) بياض( أم نبذ 

  
  كافور ـ –وقال أيضاً فى عتاب   
  يد : نا ـلـْ ُور قُ ـافُ ـكـى الـو أتـول   -٥٢

  )٤(رُ ـفَ ـكْ ور الُ نُ ـكافــكال ضاءُ ــبي                                     
ا أعطى وأھدى  ا بينم ه فى العطاي ه أغفل ى إن ه عل ه يعاتب افور ـ أى صديق ل ه فى ك قال

فإن ھذا البيت يظھر براعة . جماعة من إخوانه وكان قادماً من سيراف فقال ذلك معاتباً 
ة حيث استخدم ابن الرومى فى تنوع األلفاظ البالغية و ا(المحسنات البديعي ام الجن س الت

  .ى صديقه كافوررمزاً بھا إل) فى الكافور
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٨٧/٤٥ص ٢ج :الديوان - ١
  . ٧٢/١٣٥ص١ج: المرجع السابق - ٢
  . ١٣٩٧/٢٠ص٤ج: نفسه - ٣
. ٩٧٥/١١٠ص٣ج: نفسه - ٤



 ٤٢

  
ً ) الكافور (وأيضاً  ا ا كان نبات ة فك ة العربي تفى البيئ ذا البي ة واضحاً فى ھ أثير البيئ  ن ت

ات  افور النب ين الك ة ب د مقارن افور فالشاعر عق ين صديقه ك ده(األبيض وب وھى ) أى ي
ا أشد بياضاً من ركناية عن الك دكم أنھ ا عن ي م فيقول لو اھديتمونا الكافور األبيض لقلن

افور (لبيت فى الشطر األول من ا ن الكافوربيوأيضاً . ھا ماالكافور والنكفر نعَ  فى ) وك
  .) جناس تام ( الشطر الثانى من البيت 

  وقال 
  ك ـاديـأي ضتـابيعدنا ـن بـأمِ   -٥٣

  )١(قادم ـمنھا الم ضـتبيتى ـھةالـريـعنده ت                                
  ب شعر المقادم ييش: تبيض المقادم 

   .أبعد إحسانك وعطائك أكافأ بما يشيب لھوله شعُر الرأس 
   
  وقال فى وصف الخمر   
  ؤوِس وإْن َبدْت ـالك ضـبيَوْرُس فى ـِھَى ال -٥٤

  )٢(َعْندمُ ـوِه فَ ـالوجُ  ضـبينَيك فى ـيلِعَ                                    
  صفه للوجه ) بيض(

ھى الورس إذا بدت من خالل كؤوسھا ولكنھا تتحول فى وجوه شاربيھا البيض إلى لون 
  )والبيت يتحدث عن الخمر وآثارھا (الدم والعندم 

  
   ) .رمزاً إلى النقاء والطھر (وقال فى وصف القلب   
  َسا ُنوُرهُ ــكَ  ضٌ ـــُمبيَودَّ ـــفاسْ  -٥٥

  )٣(ىسِ ْرمُ ـالَِك الطُّ ـالَما حـْبِى ظَ ـلـقَ                                   
  اء قأى القلب ويقصد به الن) مبيض(

ل من النقاء إلى الحزن واألسى  ماذا يحدث لو القلب   . تحّوً
اء والطھر والشرف واألصل لوكما استخدم ابن الرومى ال ى النق زاًَ◌ إل ون األبيض رم

ذا ) أى األسود (أيضاً استخدمه بمعنى مخالف تماماً للفظ يقصد العكس تماماً فالكريم  وھ
  : يدل على براعة فائقة منه حين قال 

ُـ ْنُد َمْنصـــكذا الجُ  -٥٦   ويد َزّيه ــوٌر بتسـ
  )٤(ضاــيَّ ذوالً إذا ھو بَ ــقاهُ مخـــوتل                                    

  . ه تاتخذه المأمون لدولالذي ى األسود زّ إشارة إلى ال) بيضا(
  .عكس المعنى بالمقصود بھا ) بيضا(فكلمة 

  ــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٣٣٠/٥٠ص٦ج:الديوان -١
   ٢٠٩٢/١٢ص٥ح: السابق  المرجع -٢
  ١/ ١٢٣٥ص ٣ج:نفسه-٣
   ١٣٨٤/١٤ص٣ج:نفسه -٤



 ٤٣

وأيضاً وظف ابن الرومى اللون البيض فى شعره ـ رمزاً للسمعة العطرة الطاھرة حين 
  )ھل بن نوبختسأبى (قال فى 

َقْت يـما خَّ  فِ ارُ ـَف◌َ   -٥٧   ثوٍب ـداك بـرَّ
  )١(ياِض ـبـالقىِّ ـن، هُ ًس◌ُ ـين مَ ـل                                      

  المقصود به السمعه العطرة )البياض (
ن نوبخت (فأصلح  ا سھل ب ا أب ين الملمس) ي وبى الل داك بث ا فعلت ي ، العطرالسمعة ،م

  صلح شأنىفا
   

َد األحـإذ اس ضٌ ــبي  -٥٨   ھا ــساُب وارثُ ــوَّ
  )٢(بيضُ إثرھم ھْم فى َحوا وآثارَ ــأض                                       

م شرفاء أعزاء ) البيض( ة إنھ ا السمعة الطيب فى الشطر األول من البيت المقصود بھ
  إذا غيرھم أفسد الوارثون سمعتھم ، ابھم فضائلھم قيورثون أع

  
  وقال أيضاً فى نقاء العرض والشرف 

  
   البيـأنَّ على ـى كـزقرْ ـمالِ    -٥٩

  )٣(نىِّ ؟ـعَ  يهِ ـباطِ ـطيه من تَ ـتخّ  يضـ                                
من . يض جمع األبيض وھو من الرجال النقى العرض الكريم األخالق مالرزقى كأنه بال

  وه زشده تباطئه قد نسبه كرام الناس وتجاو
  
   بيِض◌ٍ راِف ـصـِت انوَق◌َ ـى لـكـتب   -٦٠

رِب واألغـن فى الـسُ ـَيحْ                                          )٤(انىـضُّ
  كناية من الرجل النقى العرض : البيض 

  لحن ويتغنىَّ عنھا الرجال األتقياء بكاء يحسن أن يُ  نھا تبكى حين ينفضإ
  

  وقال فى اللون األبيض المكروه الرامز إلى المرض 
  ُتُه ـكـلواَد حُ ـيَب السَّ ـأن ال تع -٦١

  )٥(◌ِ يقِ ـھـبال بياضُ ـالاُب ـعُ ـد يُ ـوق                                 
  المقصود به المرض وھو البرص ) البياض (

ه  واد ال تعاب ظلمت واد على البياض أن السَّ ل السَّ د يعاب البياض بصفه ، أن ما يفضِّ وق
  .البرص الذى قد تكون فيه 

  ــــــــــــــــــــ
  ١٤٠٠/٢ص٤ج:الديوان -١
  ١٤١٣/٩ص٤ج:المرجع السابق -٢
  ٢٥٦٥/٣ص٦ج:نفسه -٣
  ٢٥٨٨/٢ص٦ج:نفسه -٤
  ١٦٥٧/٧٠ص٤ج:نفسه -٥

  ذال فال ـَق◌َ ـى الـف ْضاءِ ـَبيَر ـَ صـبْ أَ   -٦٢



 ٤٤

ُ فر رْ ـنَ ـك رُّ فْ ـــنَ                                          )١( رهْ فَ ـنه َتُ ـيُ أ
ن عمر فوين ذال فإذا به يستاءُ قكل ما أبصره منى شيبه فى ال دهللا ب ر قاله فى سالم بن عب

 .   
  

  ن يھجوه م وقال محذراً 
  يث ـفى إثر غ تْ تقه أـصاعـك  -٦٣

  )٢(اـبـيـه نحعُ ـبتُ تُ  ضـبيـال حكُ ـضِ وِ                                  
  ).إن جحيم ھجائه الذي يسبقه جحيم نسيبه(ويقول محذرافيمن يتعرض لھجائه 

  ويقول محذراً من النساء 
  )٣(لـأو وائ فْ ـقـفْ  ضَ ـبيـال كَ ـتُ ذرْ ــأنَ   -٦٤

  النساء ) بيضال(
رھنَّ إنھن عد إذا وقعت . ات فى مظھر صديقات وأنذرتك التنخدع بالنساء وتوق مك ف

  . فى غرام إحداھنَّ فكيف السبيل إلى النجاة ؟ 
  
  ) الشخصى(وقال فى الفخر  

٦٥-  ُ    لِ ـصْ ـوبال ضَ ـالبي رُّ ــــسأ
  )٤(رِ ــجْ ـھَ ـبال ضُ ــبيـالى ـجَ ـوأش                                  

ه انى يعبث ب فمن وصلتھا ، تحبني النساء الحسناوات  :وقال عن لسان أبى بكر الطالق
  . ومن ھجرتھا حزنت وابتأست ، ُسرت بى 

  
  وقال فى الغزل 

  ◌ً  ةً ـوكَ ـبُ ـسْ مَ  ضاءَ ــبيْ ◌ً  ةً ـضَّ ــــيافِ  -٦٦
  )٥( كِ ـابِ ـالسّ  دُ ھا يُ ْـ تفَّ ـصَ وَ  تْ اءَ ــج                                      

  صفه لجسم المرأة ) بيضاء(
ْبك: يقول متغزالً  وام الفضّى األبيض المسبوك بأحسن َس ا الق ة  )فضة بيضاء(أيھ دالل

  على النقاء والبياض الالمع الناصع 
  
  ِجندسٍ  لَّ ـى كـف رىِّ دُّ ـال بِ ـوكَ ـكَ ـعن اَل◌َ  -٦٧

  )٦(ِك◌ِ حالِ  لِّ فى كُ  ضاءِ ْـ يالبَ ة ـمعِ ـعن اللَّ                                         
  ـــــــــــــــــــــــ

  ٩٣٦/٢٦ص٣ج:الديوان - ١
  ٣٢٨/٣ص١ج:المرجع السابق - ٢
  ١٩٣٩/٦٤ص٥ج:نفسه - ٣
   ١٠٨٧/٥٣ص٣ج:نفسه - ٤
  ١٣٨٣/١١ص٥ج:نفسه-٥
١٨٦٢/٢ص٥ج:نفسه - ٦



 ٤٥

  )أى إشراقه الوجه(النور الزائد ) البيضاء(
  ضىءالظالم بأنواره ولمعتهرى الذى يُ على ثغر ذلك الكوكب الدَّ ، ھر تبدوضحكة الدَّ 

   
  وقال فى الشباب 

  الـ         نَّ ـھـامـأيَّ  ى وبينَ ـال بينـح   -٦٨
  ◌ِ  اِض ـبيى من ـرقـفـم لّ تَ ـما أحَ  ضـبي                                    

           ضا ـبي ضُ ــالبي ھمُ ــجَّ ت قَّ ـويح   -٦٩
  ى ـِ واضـم ونَ ـــأربع نّ ـھـتبْ ـقْ ـأع                                    

ّ ـمشـمن ال◌َ  ضُ ـبييس ـل  -٧٠          ثُ يب رثا
  ضاِضِ◌◌ِ ـى بــنواِ ـمن الغ ٍض ـبي كلَ ـش                                   

  بالنبـ       قِ ـشرَّ ـكال وادِ ـالسّ  قُ ـيـفورِ  -٧١
  )١(ِض اـــكاإلنب اِض ـيبــالوح ـول◌ِ  لِ                                    

  
ام الشباب ) البيض(  ابيني األولى يقصد بھا أي رق م د ف ة أى الشيب وق ا البيض الثاني أم

  البياض الذي غزا ّشعر رأسى وبين تلك األيام الُغر
ول بيضا أي .أى الشباب ) البيض(والمقصود بكلمة  د جاوز : الشيب والمعنى يق ه ق إن

  األربعين من عمره 
ا  األولى )بيض*( وانى يشير  )بياض(يقصد بياض شعره أم ه أى بياض جسم الغ الثاني

  . الشاعر إلى الفرق الكبير بين بياض شعراته الرثه وبياض جسد الغانيات البض
 أى الشيب  )بياض*(

وح بياض  ين ل ا ب ال م وة رشق النب ه ق ى كأن ى رأس الفت ؤ السواد ف ين تألل ا ب تان م وش
  . الشعر اليجدى فتيال 

  
  المدح وقال فى 

ل من اإلحسان ال يمحو إ .ويستھديه بنفسجا) يمدح وھب بن جامع الصيدنانى ( ن القلي
  اإلحسان ) بيضاؤه(بـ فالمقصود . الكثير منه 

  
          هٍ وّ ـــفُ ـقُ ـمُ ـب اديهِ ـــوال أي   - ٧٢

   )٢(ودائهــــسـب نهُ ـِم◌ْ  هُ ضاؤُ ـــــبي                                    
   :ويقول 
   بتْ ـسـوانت واءَ ــاألس نَ يَ ذى باـذاك ال   -٧٣

  )٣(بِ ـسَ ـمنت ادى كلَّ ــاألي ضُ ــبييه ـإل                             
  أى الفضائل ) البيض( بـوالمقصود. أنه بعيد عن السيئات قريب من الفضائل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٣٨٧/٢/٥/٧٦ص٤ج:الديوان -١
  ١٠٣/٨ص١ج:السابقالمرجع  -٢
  ١٩٣/٦٢ص١ج:نفسه -٣
  



 ٤٦

  : وقال  
  بيـ◌َ  دُ ــازى يــجأن نُ  ورْ ــومن الجَ   -٧٤

  )١( وداءَ ــدا سـيَ  لِص ـخـمن م اءُ ـض                              
  النعمة ) بيضاء(ال يجب أن نجازى النعمة بالجحود والخيربالشر فكلمة 

  
  راِ ت الذُّ ودَّ ــفاس دادِ ـن األضــم نَّ قْ لِ ــخُ  - ٧٥

  ) ٢( راتِ ـشَ ــالبَ  تضَّ ـوابي،ى ـواد الدجــس                       
يقول  ويظھرعنصر اللون فى النساء)فرات أبا العباس بن ال(وقال فى قصيدة يمدح 

المقصود ) بيضاء(.ھن بيضاء ھمادحاً نساء أبى العباس أن شعرھن أسود اللون ووجو
 .سحاق القاضىإوقال فى الحسن بن إسماعيل بن  بھا صفة للمرأة بأن وجھھا أبيض

وبھا تبسم لى ما عبس منه ، ات الدھر ونكباته ثبعطاء الممدوح يد بيضاء بھا سالمتنى و
 ضاءُ ـيب -٧٦                                            ابة عن الكرام نك) بيضاء(فكلمة 

  ه      ابُ ـھا وثَّ ـِنى بــعوادَ 
  حةالَ ــكـــمْ ھا ـنى بـكـمرى وضاحــع                   

  
  وقال فى مدح على بن عباس الرومى يمدح صاعد بن مخلد 

   هُ لـَ بـوق نْ ـيـعارضـال وادَ ــبت سـلِـ سُ  - ٧٧
   دُ رَ ـد إذ أنا أمْ وَ ـمـمحـال ھاـياضَ ـب                                   

  نه ــسـوح بياضــالمن ذاك  تُ لْ دِّ ـبوُ  - ٧٨
   ودُ ـــسَّ ـيا اليزال ُـمـيـذم اـاضـبي                                

   جبُ ـعْ ـمُ :  ينـبياضـالن ـتان ما بيـشَّ ــل - ٧٩
   )٣(كد ـين أنـعـى الـإل◌ٌ  ءُ وُ ـنسْ ومَ ، ق ـأني                             

وقد ،  ففقدته حين نبت فيھا شعر أسود،بياض محمود ، وأنا أمرد ،ى خدّ كان لصفحتى 
 ُ ً  ذَ خِ أ كناية عن صغر السن وبدلت من بياض الحسن ) بياضھا(فكلمة .منى أيضا

كناية عن (آخر قبيحا وال أزال أخضبه بالسواد فكلمة البياض  –وأنا أمرد  –المحمود 
استخدام كلمة واحدة وھى  هكناية عن القبح فكأن )بياضا(أما ) الجمال والحسن 

فاألولى كناية عن الجمال واألخرى كناية ) اس تام جن( بالمعنى وضده أى) البياض(
  . عن القبح 

أى البياض الجميل ( والفرق بين البياض عظيم : قول يأما فى البيت األخير 
. فى العين فاألول حسن يعجب العين والثانى مشئوم تبغضه العين ) واألخرالقبيح 

بياض الشعر وھو خرى ألولى بياض الوجه وھو الجمال واآلفالمقصود بالبياض ا
  )المذموم القبيح(الشيب 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  كما إنه يشير إلى الجمع بين لونين متضادين/٩٢/١٩٧ص١ج: نفسه - ١
  ٣٨٧/٤ص١ج:نفسه - ٢
  ٥٣٠/١٠٥ص٢ج: نفسه - ٣
  
  روةٍ ثِّ ل ـى كمَ ــانا حِ ـعرْ مانا وأَ ـحَ   - ٨٠



 ٤٧

  )١(ودھا ـسُ ـيالى بـالل ضـبي ناـَ لدَ ـوأبْ                                   
بالفقر والخوف واألرق غنى وأمناً  وأبدلنا، واستباح لنا كل مكان ننتفع به ،ادافع عنّ 
  . المقصود بھا األمان والسكينة ) بيض الليالى. (وسكينة 

  
  وقال فى آل وھب 

   مُ كُ ـم اَل ـمَ فى  رفٍ ـبحْ  تُ ـضْ ـفَ وال أَ   - ٨١
  )٢(ود ـــوالسَّ  ضـالبي الطوُ  بٍ يا آل وھْ                                      

. ما تتابعت النھارات وتعاقبت الليالى  –يا آل وھب  –وال نطقت بحرف فى عذلكم 
  . أى النھار ) بطول البيض( المقصود 

  
  وقال فى مدح القاسم 

   ضاـيْ ن هللا بَ ـم دُ ـي تْ ـمَّ ـتـتُ فا سْ  - ٨٢ 
  )٣(ودِ ـــــفُ رَ  ديهَ ـن يـم ضاءَ ــبيـل ءُ                                

  .فاستكملت منحة طيبه من هللا إلتمام فضيلة من كرم يدى بين عبيدهللا 
فى الشطر الثانى ) بيضاءال(و في الشطر األول المقصود بھا العطاء من هللا) بيضاء( 

  المقصود بھا كرم من يدى القاسم 
  
  ه ـئلاـْدى بنــوى المعُ ـيُر سَ ــْل األمـھَ    - ٨٣

  )٤(وِد؟ــوالسُّ  ِض ـالِبيْ ُروِف ـَداِء صُ ـلى عَ ـع                                 
النھار والسود أى الليل فھنا الشاعر جمع بين صفتين متضادتين ) بالبيض(المقصود 

ھل : وحقق صوره جميله من خالل انسجام األضداد حيث يقول ) األبيض واألسود(
  . على ظلم نوائب األيام األمير سوى معين بعطائه 

  ٌد ــَدىَّ يَ ــّوْدت لَ ــلٌِك إذا أسـمَ  - ٨٤
  )٥(هُ دـــَدىَّ يَ ـلَ  ضتْ ــأبيَّ ره ـيـْن غـمِ                                   

  إذا مًن على غيره بالعطاء ، ھنا الكرم ھو مثل ملك كريم ) بالبيض(والمقصود 
  وال يمّنً علىَّ ، أو بخل فإنه يعطينى 

  اد ـّرٍة وأَبــغُ  ضـــأبيَ ت ـال ِزلَ  - ٨٥
  )٦(واِد ــــْؤُدِد وسـنا فى سُ ـدو لـــَتب                                  

تظھر لنا فى ھيئة الشرف ، ال زلت كريما جوادا . الكرم والجود ) بأبيض(المقصود 
  . والسيادة الغالبه ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٠٦/٤٢ص٢ج:نفسه - ١
  ٦١٠/٥٠ص٢ج:نفسه - ٢
  ٦١٧/٣٧ص٢ج:نفسه - ٣
  ٦٢٨/١١ص٢ج:نفسه - ٤
  ٦٦١/١٣ص٢ج:نفسه - ٥
  ٦٦٦/١ص٢ج:نفسه - ٦

  ِھا ــيتـَقْد أََولَ  ضاءَ ـــبيد ـِ ن يِ ـم مـــك  - ٨٦
  )١(لِّ وداِد؟ ـناَن كـيك عِ ـنى إلــَتث                                            



 ٤٨

  بتداء بالمعروف كناية عن اال) اليد البيضاء(
  فما لوا إليك بكل محبة عندھم ؟. كم معروف ابتدأت به المحتاجين 

   
  كُم ـيـادى علـاألي ضُ ـبيْت ِـوال َبِرحَ   - ٨٧

  )٢(وِدهِ ــمان وسُ زَّ ـال ضـبيَدَى ـم،ْكم ـومن                                   
زلتم تنالون  النھار وال فى الشطر األول الكرم والشطر الثانى) بالبيض(المقصود 

  .وتبذلون ما تتابعت النھارات والليالى ، العطاء 
ُه ــف بَياضــالن ــواَد عــالسَّ  نفِ وأ  - ٨٨    إنَّ

  )٣(واُد ــريِم سَ ـيد الك ِاِض ـبيما فى                                           
  . المقصود به الكرم ) البياض(

  ريم التكدر بالمنع والمنَّ كلمنع ، والمنَّ بالعطاء ، فيد الوابعد عن بياض كرمك سواد ا
  
  اديــأي ضَ ـبيأنَّ ـْدونا كـَكْم غَ   - ٨٩

حَّ ــباِئُب الـَينا سـم علــھ                                       ) ٤(ضاــرُّ
   -٩٠    . الكرم ) بالبيض(والمقصود . قد ابيضت أيامنا نبدى أياديھم وحسنت أحوالنا 

  ْضــَتْبيَ واطُن ـى مـى الَوغـْم فـھُ ـْم لَ ـك
  )٥(ضاِض ـأبيُوه أىَّ ـھنَّ الوجـلُ  ضُ                                            

  . المقصود بھا الفرح والفخر والشرف ) تبيض(
  . اھى تبشرفه مجيدة تبيض لھا الوجوه ومأنھم فى الحروب لھم مواقف 

  
ا ـكُ    - ٩١   ناٌم ــناء ســِمْن س ضَ ــاْبتيِ لمَّ

  )٦(اِض ــتـبْ ـمـالنامٍه ـُكو من سـَتم                                       
  أى استؤصل ) ابتيض(المقصود ب

  ه كثيرة مترتفع من سنام الممدوح المستأصل أسن. كلما استؤصل من علو ورفعه سنام 
  َتھا ـضْ ــبَّيتى ـُھم الــوھُ ــلْت وجَ ــوعَ   - ٩٢
  )٧(ِوعـــشـع وخـتراَُت ُذلَّ قامـق                                        
  .  المقصود بھا اإلشراق والكرامة ) بيضتھا(

  . الموت والمذلة  ووستغشى وجوھھم التى بيضھا الممدوح بفضله غيره الكرب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٦٧/١٧ص٢ج:نفسه - ١
  ٦٨٠/٢٩ص٢ج:نفسه - ٢
  ٧١٨/٧ص٢ج:نفسه - ٣
  ١٣٩٠/٣٦ص٤ج:نفسه - ٤
  ١٣٩١/٦٩ص٤ج:نفسه - ٥
  ١٤٠٠/٢ص٤ج:نفسه - ٦
   ١٤٦٦/٢٧ص٤ج:نفسه - ٧

  ُته ـويـصون طـرِض مـك فى عـتُ تيأ  - ٩٣
  )١(عــناصَ  ضُ ـأبيو ـھـاما فـين عـثالث                                



 ٤٩

ين العرض الممدوح وھو صَّ بإن الشاعر جاء  .المقصود به الشرف والعرض) أبيض(
  ال تشوبه شائبه

  
  ْت ـطَ ـمــأياديه إذا غُ  ِض◌ِ ــبيوراَء   - ٩٤

اـبيھا ـيٌح بـيط ضٌ ـبي                                  )٢(اً ــافـحـوأق ضَّ
  .األولى إشارة إلى كرم الممدوح والثانية السيوف إشارة إلى شجاعته ) بيض(
  
  َن الـ ـسُ ـين الذى به حَ ـى الحسـأب  - ٩٥
   )٣(ْه ـكِ ـَ عد ما َحلـب ضَّ ــوأبيلطان ــسْ                                  
  ستقامه الخير والكرم واال) أبيض(لمقصود ا

لك والسلطان وأبيض وأزھر بعد ن به المُ سُ سن الذى حَ عن أبى الحُ  تَ ث إذا تحدثْ تحدَّ 
  .حلكته وظالمه 

  
  شرٍق ـم ضـأبينه ـٍه مـابل وجـقـم - ٩٦

  وابكـشـوم الـجـى بين النـبدر الدجـك                                      
  وراً ـصَّ ـا أن يزال مـلُُس مـجـُه مـل - ٩٧

  )٤(رائكـام التـالنع ضـِبين من ـبأحس                                       
  ) . المقصود به اإلشراق( فى البيت األول صفه للوجه ) أبيض(

  يال كبيض النعام الكبير له وجه أبيضيتصدر مجلسه أبيض جل
   

   وقال فى عبدهللا 
  َعب ـصْ ـمن آل مُ  ضاءُ ـبيـالرةُ ـغُّ ـھو ال - ٩٨

   )٥(ُم ـاُس أُْدھَ ـْجيُل والنَّ ـحَّ ـَدهُ التَ ْـ َوُھْم َبع                                      
  . صفة لجبھة الفرس ) الغرة البيضاء(

  . ن كان قومه جوادا أدھم إه تحجيلھم عبيدهللا ُغّرة قومه وأھل
  نت ـفداعم ُزيـال ضـالِبيه ـجوذووا األ   - ٩٩

  )٦(مـِيِالـرؤوس الغَ ـماالً بالـْدت كـوزي                                      
  .كناية عن الشرف والمنزله العالية ) البيض(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٦٨/٣ص٤ج:نفسه - ١
  ١٦٠٥/٩٩ص٤ج:هنفس - ٢
  ١٨٢٣/٦ص٥ج:نفسه - ٣
  ١٨٦٥/٥٤/٦١ص٥ج:نفسه - ٤
  ٢١٠٠/١٤٢ص٥ج:نفسه - ٥
  ٢٢٦٧/١٢ص٦ج:نفسه - ٦
  
وھنا يمدح ابا  –وقد ازدات برؤوسھم الشابه ، وھم أصحاب وجوه حسنه ممتلئه بالبشر 

  . سھل بن على النوبختى 
  



 ٥٠

  ٍظ ـافـدر حـفى ص ضاءَ ـبيھا ـكَ ـحتُ ـمنُ   -١٠٠
  )١(مِ ــوداَء فى َرقَّ راقـْت سـلـوإن ُمثَّ                                       

  . يريد قصيدة مدح ) بيضاء(
وھذه قصيدتى فى مدحك أھديھا إليك بيضاء فى صدر يحفظھا وإن كانت سوداء فى 

  .الصحيفه التى كتبت عليھا 
   

  اَ ـاَمـاً رمـالقـأخ ضـبيـال يتْ ـسِ ـكُ  -١٠١
  اُم ــالٌق رمـأخ ِض ـبيـالُل ـوصْ ــفَ                                      

  يك رأى      ـلـن عقـشـتـال يسـف -١٠٢
  )٢(ئام ــتـال ضـبيـالض وـبيــفما لل                                    

  
    . ويقول مخاطباً ومادحاً أبا الحسن بن أبى البغل

طر الثانى النساء والبيض فى الش) البيض(فى الشطر األول أى الشيب و) البيض(
  ). الشعرات البيض أو الشيب ( األولى فى البيت الثانى فى الشطره الثانية 

  إنك تتحلى باألخالق الكريمة كما أن النساء يتمنين وصالك وال يعصين لك أمرأً 
  

َّ سـوُد الـس  -١٠٣   ُم ـِ ھـِو ِل ادرعِ ـل من طُ ـرابيـ
  )٣(راُنــد واألعراُض غُ ـمجاسـال ضٌ ـبي                                     

  . كناية عن األجسام البيضاء ) بيض المجاسد(
وأعراضھم ، مع أن أجسادھم بيُضَ◌ ، أنھم يبدون سوداً بسبب دروعھم السوداء 

  . ُمصانَة 
  

  انْت ـكـتى استـزماَن حـربُت الـضـف  -١٠٤
  )٤(وُنهـطالْت وجُ ـدما استعــبُضُةُ◌ ــبي                                       

  . أيامه المختلفه الھانئه والسيئه ) بيض الزمان (
أخرجته أل ستعين به على مواجھة محن الزمن وأيامه المتقلبه بين شدة ورخاء ونكد 

  . وھناء 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٧٢/٩٥ص ٦ج: نفسه - ١
  ٢٢٨١/١٥/١٦ص٦ج:نفسه - ٢
  ٢٤٢٦/١٠٢ص٦ج:نفسه - ٣
  ٢٤٨١/٣٤ص٦ج:فسهن - ٤
  
  

  ادى ـاألي ضٌ ـْبيـتَ يث ـُت بحـخْ ـأنَ  -١٠٥
ُد المـسـوت                                         )١(ِرامــبـطابُخ والـــوَّ



 ٥١

أكون قد . تصير بيضاء وھنا كناية عن وفرة المال وفيھا كرم الرجل : اآليادى ) تبيض(
ويطبخ الطعام فتسود ، والعطايا  أبركت ناقتى عند الرجل الذى يملىء يدى بالمال

  .المطابخ بقدور الطعام 
   
  ن ثوابه بال فى أبى العباس قو

  ھا ـعُ ـفـديھم وتشـتھِ ُض ـــالبيآراؤك  -١٠٦
  )٢(فارِ ــــأَصْ دِى بِ ـفُُر ما األيْ ـَ آالؤك الصّ                                   

ولن  ،ھا عطاياك الذھبيهفعوتش،دك ه تفيد قاصقآراؤك بيضاء موف وقد نالته ِعلة بردِ 
  .ى رآسوادة ال) بيضاء(من عندك صفراً  تخرج األيدى

   
  رارـسَّ ــَرك كالــاْدقُت ِذكْ ـصَ  -١٠٧

  )٣( اردْ ـــاَر بَ ـصـيك فـُت فـلـفق                                        
محدوداً كسرار  كان ذكرك ضئيال: وقال فى عمرو النصرانى كاتب القاسم بن عبدهللا 

  .متألقا كالبدر  حاقه فجعلته كبيراً و مُ أالقمر 
  ُض ــبينه ـِھا مـفتُ ـاِد ألْ ـوأي   -١٠٨

    )٤(نِ ـــض ُدكْ ـَدى من ثَّرة اََلفيِ ــھى أَجْ                                   
ن لمعرفتى بعطائه الغزير الذى يضاھى السبيل فى جوده فيقول : فھو يصف مادحا 

  . كناية عن الكرم ) بيض(فكلمة . رمه وك
  

  وقال فى إسماعيل بن بلبل 
  ر ــــن والة األمــا مـھــيـوأنت ف -١٠٩
  ِر ــجْ ــفَ ـال اِض ـبيـكل ـيــوال دلـل -١١٠
  )٥(در ـــل صـان كـمــرح باإليـــيش -١١١

لدھر لوال الدليل الناصع كبياض الفجر الذى تنشرح له الصدور باإليمان لشھدت فى ا
  . شھادة أھله منظلما من حيفه وجوده 

  
  وقال فى االستجداء 

رَت ـرى لقد صُ ـمـلع -١١٢   رقاً ـشـمُ  ضَ ــأبيوَّ
  )٦(؟اـبيضأ اكـه ُنعمى وجَ ـرينال تُ  مَ ـفلِ                                        

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٨٩/١٥٠ص٦ج:نفسه - ١
  ١٠٢٣/٤٢ص٦ج:نفسه- ٢
  ١٠٩٩/١٩ص٣ج:نفسه - ٣
  ٢٥٧١/١٨ص٦ج:نفسه - ٤
  ١٠٧٨/٥/٦/٧ص٣ج:نفسه - ٥
١٣٨٥/٣٧ص٤ج:نفسه - ٦



 ٥٢

  أى الكريم ) باألبيض(المقصود 
يقسم الشاعر إنه قد تناھي اليه عن القاسم أنه الوضاء الكريم ويسأله أن يريه وضاءة 

  عطائه إليه وكرمه ليثبت ما قيل له عنه 
  اء ــــــــــالھج

  وقال يھجو عمرا 
  ھُه ـبُ ـشْ ـتُ  ضاءً ــبيَتابُتُه ـَحْت كِ ـأَضْ   -١١٣

  )١(دُر ـلطِان والبَ ـَد للّسّ ـمـَبى بھا الحـُيج                                      
وھى أوامر جبابة يجبى بھا المال الكثير . كتابته حميدة األثر بيضاء تشبھه وجھا وتألقا

  للسلطان 
  شْعـ  ْبلـانى قَ ـَسبـْم أكـكَ  -١١٤

  )٢(راــــفــاً وصُ ضـَبيا ـرك َوّزنَ                                       
  عمرو النصرانى كاتب القاسم بن عبدهللا  في وقال

 وذھبُ ) فضه بيضاء(كسبت بھما ثروتين ثقيلتين من  ،فى الذى ھو أنفان بأن لقد كسبتَ 
  أصفر 
  هـاضِ ـبيعد ـب الـوجه خـل ولُ ـأق -١١٥

  )٣(عُ ـــقــود اســـون أســوالل، ه فارِ ــوإس                          
  

  . ھنا اإلشراق ) بالبياض(المقصود 
  أى ذل ، د بعد إشراقه وإسفاره وأسودَّ سواداً سافّعا بيخاطب الشاعر وجھا أر

  
فإن ابن الرومى أسھب فيه وأفرط فى معانيه فتناوله ) غرض الشيب(وأنتقل اآلن إلى 

  .عديدة فكدت كلما ذكر اللون األبيض ظننتة يتحدث عن الشيب  بصوروألفاظ
لفظ  منمھارته اللفظيه والمشتقات  فقد احتل الشيب فى شعره مساحة كبيرة مستغالً 

ة فياضه بالحزن واألسى على ممؤل سيسحاألكى يعبر عما تجيش به نفسه من ) أبيض(
جل يجعله يشعر بدنو اآل. الشباب الضائع الذى ولى وفر بسرعة البرق فإن الشيب 

 ً ً  وساخراً  وجعله أكثر تھكما ن إ(    د حسين نصار . للحياة وللناس فكما قال أ وناقما
  ). الشيب جنن ابن الرومى 

  .فقال 
ً خــيشَ  حتُ ـأصب -١١٦ ُ  تُ مْ ـله سَ  ا َّ بوأ    ھُة◌ٌ ــ

ً عمَّ  ضُ ـالبيى ـوننــيدع                                        )٤( اــَ تارة وأب ا
فكلمة . إنه بلغ مرحلة من العمر يناديه فيھا النساء أبى وعمَّى : وفى الشيب يقول 

  كناية عن النساء ) البيض(
   :التى تدل على الشيب فقال) أبيض ومشتقاتھا(ا من حيث األبيات التى تناولت لفظة أمّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  علماء البالغة ذم ما يشبه المدح وھذا البيت يقول عنه ١٠٧٦/٥ص٣ج:نفسه - ١
  ١١٠٠/٣٠ص٣ج:نفسه - ٢
  ١٥٥١/٦ص٤نفسه ج - ٣
  ٣٣٧/١٢ص، ٣١٦/١ص، ٢٠٩/١ص١ج:نفسه - ٤



 ٥٣

  دما ـعـح بـتباريَ ـبِّر الـمن ال قيتُ ـل -١١٧
  )١(وائب ذّ ال ابيضاضَ ر ـلقيت من البح                                            

  الشيب ) بياضأ (ب ـفالمقصود بكلمة. رأسى  لبحر شيبّر ألمنٮوان البإيقول 
  :وقال 
   ِن◌ٍ ـبيـمُ  ياِض◌ٍ ـب يب فىـالشّ  اضبُ ـخ -١١٨

  )٢(مريب  واِد◌ٍ ــبدو وفى سـين يـح                                            
فالمقصود عاة للشك دفيه وسواده م هإن الشعر المصبوغ حين ينمو يكون بياضه ال شبھ

  شيب ال) البيض(بـ 
   ةً ضَّ ـغَ  يبةَ ـبـالشَّ  احبتُ ـص نالكَ ـھ -١١٩

  ھا دُ ـــيغِ  فِ والِ ـالس بيضُ  ســنافتُ                                         
  نى تَ ـجْ تُ  مِ عْ ــالطّ  ولةُ سُ ــة معـلَّ وھل خُ  -١٢٠

  دھا ؟ ـيـكيَ  ال حيث واشٍ   !ضيْ البَ من                                          
  ى فى دياره ھَ ـــالنُ  لُ ھْ ـالجَ  لفَ ـليستخِ  -١٢١

  )٣(اـھودُ ـسُ  فارقِ ـالم يضَ بِ  تْ لفَ ـختَ إذا اسْ                                        
ھنالك استمتعت بصحبة الشباب ناضراً (: لشاعر الصفاء يقول ا.بمعنى ) البيضاء(
  .الماضيه  البيضاء تلك األيام ملنْ ومنافساً وكانت الفتيات الناعمات ُيحَ ،
ليجعل الجھل ) الشيب (فى الشطر الثانى من البيت الثالث المقصود منه ) أما البيض( 

  . ته فالعقل خليفته فى مواطن اللھو واللعب إذا جعل سواد المفارق بياضھا خلي
  ى ـجَ دُّ ـال مَ ـمَ ـغُ  هُ ـفُ شْ ـوكَ  ھارُ ــالن دَ ــھِ شَ  -١٢٢

  دا وّ ـــما سَ  ضٌ ـيِّ بَ مُ ان ـمالزَّ  أنَّ                                             
  رقا شْ مُ  أبيضَ ا منه ھَ ــوجُ  يكَ رِ يُ ــسَ  -١٢٣

  )٤(ا دَ ـبرْ ود أَ ـأس اكَ قَ ـبى بمالـقْ ـعُ                                         
مقصود بھا الحق فى الشطر الثانى من البيت األول حيث يقول الشاعر ) مبيض(وكلمة 

ً كاش وإبعادك ھموما كالظلمات أن الزمان مزيل الباطل األسود ، نھار لھد إظھارك حقا
  . بالحق األبلج وكلمة أبيض فى الشطر األول من البيت الثانى المقصود بھا الفرح 
ً غامراً وسعادة مشرقه جزاء بمالقاك من أيام سوداء  رھا كدَّ ، سيريك الزمان فرحا

   .السجن
  

   نٌ ـيـھَ رَ  وَ ـبقاء وھْ ــأة للوْ ــسَ  -١٢٤
  )٥(هودادِ ـــاسْ  دَ ـعْ ناع بَ ـقِ ـال ضاِض ـبإبيْ                                  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٤/١٩ص١ج:نفسه - ١
  ٢٧٥/٥ص١ج:نفسه - ٢
  ٦٨٩/٩/١٠/١٢ص٢ج:نفسه - ٣
  ٦٩٢/٧/٨ص٢ج:نفسه - ٤
٧٠٧/١١ص٢ج:نفسه - ٥



 ٥٤

وھو معاقب على ،قبحا للعيش : لشيب يقول الشاعر أى ا) ابيضاض (المقصود بكلمة 
  طوله بابيضاض الشعر بعد سواده 

  ا بْ ـضـخَ كا فَ ـاحـض بُ يْ ـالشَّ  عَ ــلَ طَ  -١٢٥
  )١( هدادِ ــمبارْ  هــضاضُ ـيابْ زال ـفهُ                                           

  الشيب  –) ابيضاضه (ـ المقصود ب
  بياضه بالسواد  فخضبنا ،ضحك الشيب برأسنا

  وقال
   سـتأ نـس بمسـأ اإل نِ ـشَ ما رَ  -١٢٦ 

   ) ٢(ســـلـخْ ـالمُ  رَ عَ ــالشّ  اضــبيإلى                                     
  الشيب ) بياض( المقصود بـ

  ه الشيب وال مستأنس لى الشعر الذٮخطَّ يا الظبى اآلدمى الفتى بميال إ
  :وقال 
  دا ـذى بـال اضبيـكالوى ــت بلتوأ -١٢٧

  )٣(اـــضنَ  واد الذىـكالسَّ  يدٍ ـقـف وأىَّ                                        
  المشيب  –البياض 

  من سواد الذى ذھب لونه ؟  روھل فقد أغ، وھل يليه أقدح من شيب غزا الرأس 
  
         هُ ـرأسُ  ضـأبيمن  وتوراً ـم فكّ ـوما ان - ١٢٨           

 )٤(اـضقْ وتر منَ ـال ◌ُ  ضـنقي  للھوى ال ُيُ◌ُ◌◌ُ ـقـل                                          
      
 الشائب ) أبيض( بـ المقصود

ات الھوى غير قادر بمنغمصا بعيدا عن صبا. ن الرجل الشائب ال ينفك كأنه ذو ثأر إ
  عليھا 
  :وقال 
       اِض ـنت قأما  ِض ـاقـيب فـالش دكَ ــ قصُ ١٢٩

  )٥(اِض ـالبيبل حين ـق ضـلبياوى ـمن ھ                                       
  ) الشيب(والبياض ،الحسان ) البيض(

  وان فوات اآل فاغتنم الفرصة وتمتع بحب الحسناوات قبل،سك أقد بدأ يلوح الشيب في ر
   ن بھا        ــآثار ترك ودِ ـفي السّ  دِ وُ ــ للسّ ١٣٠

ُ عْ تثني أَ  ِض ـبيـالن اـلمع                                      )٦( ِض ـــالبي ينَ ـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٠٧/١١ص٢ج:نفسه - ١
  ٧٠٧/١٨ص٢ج:نفسه- ٢
  ١٢٣٥/١ص٣ج:نفسه- ٣
   ١٣٨٣/٢ص٢ج:نفسه - ٤
  ١٣٨٣/١٢ص٤ج:نفسه - ٥
  ١٤١٧/١ص٤ج:نفسه - ٦
في الفتى تؤثر في  الليالي ن كرَّ إ.الثانية الحسان ) البيض(الشيب و:األولى ) البيض (

  .قبال الحسان عليه إشبابه تبيض شعره ،ويحول ذلك بينه وبين 



 ٥٥

  
          هُ ـيروعُ  ي ال يزالُ ـسـيـجل رأيتُ  ـ ١٣١

  )١(طه ـمييُ ـي فـتـيـى في لحذَ قَ لا بياضُ                                         
ن رفيق الشاعر إالمرض  المقصود به) البياض . (القذى ما يدخل في العين فيؤذيھا 

  قد أزاح عن لحيته قذى أبيض سقط عليه ) الشيب (
  

  ي        ـرحـسِّ مُ  اضُ ـبي يَ ي أودْ ـارتــ ياج١٣٢
  )٢(هـيقـرف وادهـــــه بسـقِ ـوبريِ                                          

  المقصود به الشيب )بياض (
  ه زوال لمعانه ونضارتواض شعره ضبيإلى إيشير 
   يبهِ ـوش شيبِ مَ ال بيضُ ني ـمـيح نْ إ ـ ١٣٣

  )٣( فهٍ ـيـھوِ  بابِ ــالشَّ  بيضمن  عايَ رْ مَ                                       
في الشطر الثاني يقصد بھا  )بيض (في الشطر األول المقصودبھا الشيب أما ) بيض(

  نضارة الشباب  
ر واألذى ،قد طالما ذاقه الزمان المُ حرمه من غضاضة الشباب وھيفه ، أو أ الشيب ألن
  .عه يوما بالترف،والغض من المسرات والفرح تم

              بٍ ـضُ على قُ  مٌ نَ ـك أو عَ ــاتيـھ   ـ١٣٤
  )٤(م نَ ــعَ ـى الـھا علـب هُ ـيـتيَ   بيٍض                                       

ھذا نبات أخضر . منھا خضاب  رمزية يتخذقأزھارھا ،نبات أملس دائم الخضرة :العنم 
  بيضاء يتكبر بھا على ذلك النبات  بٍ ضُ على قُ 
  ي     ـھـجْ وَ  تَ دْ وَّ ـسَ  يبِ ـشـمَ ـال اضَ ـيبَ يا   ـ١٣٥

  )٥( رونِ ـالقُ  ودِ ـسُ  وهِ ـالوجُ  ِض ـيبِ  عند                                          
  )النساء(بيض الوجوه 

ي أمام جمال النساء صاحبات الوجوه البيضاء والشعر أيھا الشيب قد أخجلتني وأھنتن
  األسود 
  ھي         ـوجـل ضاضــابييه ـضاب فــ بخ١٣٦

  )٦(ون ـعـملـك الـھـوداد لوجــسأو                                          
  ــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٣٨/١ص٤ج:نفسه - ١
  ١٥٨٦/٥ص٤ج:نفسه - ٢
  ١٥٨٧/٨ص٤ج:نفسه- ٣
  ٢٣٢١/٢٧ص٦ج:سهنف- ٤
  ٢٤٨٣/١ص٦ج:نفسه - ٥
٢٤٨٣/٤ص٦ج:نفسه- ٦



 ٥٦

  الشيب: بيضاض إ
سأسبغك بالسواد الذي يعيد لي شبابي ويرفع من قدري عند النساء،وبذلك الى األبد أيھا 

  .الشيب المكروه الملعون 
  ما            دَ ـَ قَ  رونهِ ـقُ  ىِ ـواشـى غـشَ ـتغ   ـ١٣٧

  )١( هْ رَ دِ ـتـرين مقــناظـلل ضاءَ ـيْ بَ                                              
  صدت فتنتھا لعيون الناظرينذيول ذوائب الشعرتالمسي قدما بيضاء رُ 

   
  -:تيوبعد كل ما سبق يمكن االستنتاج األ

في شعره استخداما رائعا بديعا حيث لم يتوقف )اللون األبيض( فقد استخدم ابن الرومي 
لى استخدام المشتقات حيث استخدم كلمة إ ذا اللفظعلى لفظ أبيض فقط بل تعدى ھ

السخرية  الھجاء ـ ربعين مرة في أغراض مختلفة من الشعر كالمدح ـأو اثنين )بيضاء(
   .ربعين مرةأثالث و) البيض(ـ الوصف واستخدم كلمة 

  .خمس مرات في ديوانه ) ابيضاض (ووردة كلمة 
  .حدى وثالثين مرة إ) بيض(وكلمة 
  .اثنين وأربعين مرة )بياض( ولفظة 
   . سبع عشرة مرة )أبيض(أربع مرات كما ورد ) ابيضت ( بالفعلوأتى 

  مرتين ) بيض (مرة واحدة و)يبيض(خمس مرات و) وتبيض(ثالث مرات ) وبيض(
وكان ذلك ،ومعانيه الغائبةربطا لزوميا ) اللون األبيض(اللون ـبين فقد ربط ابن الرومي 

شارات فإن اللون األبيض وخاصة في مجال الرموز واال سهوسيلة لفھم حقيقة اللون نف
وھذه الترابطات تتغير تبعا للزمان والمكان (عبد المطلب محمد يمثل الطھارة كما يقول 

نما يھمنا وجود المرجع الذي يجعل إوتبعا لألعراف والتقاليد و،وتبعا للمعتقد الديني ،
فراز اللون لداللة حضورية إينفي ذا الھن كان إو، ليه إمن اللون مجرد رمز يشير 

وكان اللون من بين مفردات اللغة تكون مفرداته ثنائية  ،تتصل بطبيعته المجردة
تعامل مع  ن ابن الروميإولھذا ف )٢()ذ تقدم مدلولين على صعيد واحدإ، المواضعة 

 كما ساعد، اللون األبيض بكل طاقاته وقد ساعد في تأكيد الشعرية في شعره من ناحية 
 وذلك باستعمال دوال متعددة، خرى أعلى توسيع دائرة الفضاء النصي من ناحية 

لمراجع الداللية نتيجة للرموز واالشارات الصادرة منھا ومن ثم شكلت خطا رئيسيامن ا
خطوط المعنى في األعمال فمن المالحظ أن غلبة اللون األبيض في شعر بن الرومي 

ً وھو األكثر  وليا على طبيعة إدراك الشاعر لعالمه أو أن جانبا أ تعطي مؤشرا استخداما
أو تكاد  التعبيرية قد وقعت تحت طائلة ھذا اللون بكل ھوامشه الداللية ختياراتهامن 

سواء ،ختيارات البيضاوية جانبا كبيرا من الواقع الذي يعيش فيه الشاعر تغطي ھذه اال
  كانت  وإن،في ذلك الواقع المادي أو المعنوي 

  ــــــــــــــــــــــ
  ٩٣٨/٥٢ص٣ج:نفسه - ١
- م١٩٨٩شعرية األلوان عند محمد أبي سنة مجلة إبداع العدد الثاني سبتمبر  :محمد عبد المطلب - ٢
  .وما بعدھا ٢٣ص

  
  الغلبه أيضا لسيطرة البياض على المفردات المادية التي امتدت إلى عدة حقول تعبيرية



 ٥٧

  .وان والماء واإلنسانوالنباتات والطير والحي –حقل الجماد : ھى 
وتتبعھا يدل على أن الواقع الخارجي خاضع لسيطرة اللون األبيض .......... وعددھا 

  .خضوعا مطلقا
وصف كناية لأن اللون األبيض اليوصف به الرجل إال وكان ا" مما سبقأيضا ويتضح 

عة فھو كناية عن النقاء والعفة والطھر والكرم والرف.عن صفة من الصفات المعنوية
   )١(."والتميز

د مضافا إليھا إبتعا.كما أن لفظة النقاء كانت تحل عنده محل لفظة البياض في الداللة
التي أطلقھا  -البياض-وھذه الھيئة.لبياضفھو أبيض خالص ا، اللون عن االختالط بغيره 

  .الشعراء على النساء إطالقا حقيقيا وعلى الرجال مجازيا
لفاظا كثيرة للداللة أة واحدة عند بن الرومي بل ھناك كن اللون األبيض على درجيولم 

وأيضا للداللة على ، خر آودرجة تشربه بلون ، ودرجة بريقه ، على نقاء ھذا اللون 
خر أو مجاورته لأللوان المختلفة وقد خص آشقه بلون  خرى أوآختالطه بألوان ا

اشتركت و،خرى آ وخص الحيوان بألفاظ ،اإلنسان ببعض األلفاظ الدالة على اللون 
من أكثر األلفاظ شيوعا وإستخداما  -ويبقى األبيض - . خراألشياء جميعا في بعضھااآل

ويو صف األبيض . سواء في إستخدامه الحقيقي أو المجازي لھذه اللفظة، لدى الشاعر 
األبيض الذي ليس وھو ،)٢()قاح وبقق ولھيھابي ولقھد وق وأبيض، بأنه أبيض ناصع 
لون خالص ال  وھو كل،وصفا للنور والثوب والشيب وأبيض بھيم له بريق ويأتي 

وأبيض ناعج أي خالص البياض ومضرحي وھو  يخالطه غيره سواء كان بياضا
أبيض  -خالص البياض ويقال ويوصف األبيض بأنه فقاعي إذا كان،األبيض في كل شيْ 

كون تالدرجه  وھذه–غرب أقبح البياض ـ واألفضح الذي ليس بشديد البياض واضح والمُ 
  .في الوان اإلبل والحمام

  
أتصور إنه كان يصف ذاته وھي صفة متعلقه )وأطلق عليه األبيض(ولكن وصفه للشيب

كما أنه . به حيث أن أكثر استخدامات اللون األبيض في ديوانه كانت متعلقة بالشيب
  كصفه ) األبيض(استخدام 

  .دالليه في وصف الشھور 
  

  األلوان التي أطلقت إطالقا حقيقيا علي وھكذا وجدت أن البياض من
  ).أألنامل -األسنان -الوجه(جسد المرأة  من ما يظھر

ومن (–عند ابن الرومي - ويتحقق اإلنسجام اللوني في ھذا التجانس بين األبيض واألسود
  المعروفأن اإلنسجاماللوني يتحقق إذا كانت 

  متضاداتاأللوان متجانسه أو متضاده كما يتحقق أيضا إنسجام ال
  .انسجام المكمالت المشطوره  فيما يعرف باسم

  ـــــــــــــــــــــ
  ٣٤ص١٩٨٩اللون في الشعر العربي القديم األنجلوا المصرية :زينب عبد العزيز العمري  - ١
  "األلوان غير المباشرة"ھذا ما سوف أوضحه في المبحث الثالث  - ٢

كأن يتقابل األحمر مع ،ين له مجاوربمضاده ولكن باللونين ال بأن يقترن اللون ليس
  )١()ضر واألزرقخاأل



 ٥٨

  ولكن ابن الرومي جمع بين انسجام التضاد بين االسود واألبيض حتي تكتمل الصورة
  مثل قوله 
 هُ لـَ بـوق ،نـيـضعارَ ـواد الـس بتُ ـلِـ سُ 

  دُ رَ ـإذ أنا أمْ  ودَ ـمـحـمـال ھاـاضَ ـبي                                    
  هـنـسـوح بياضـال ذاك منِ  تُ ـلدْ وبُ 

ًـ اضـبي                                      ً ـيـذم ا   )٢(دُ وَّ ـــاليزال يس ما
د  ن مخل دح صاعد اب ي م ات ف ذه األبي ي ھ ن الروم ال اب د(ق ان لصفحتي خ ا ، ىّ ك وأن

 حيث يعقد ابن الرومى مقارنة) ا الشعر األسودمفقدته حين نبت فيھ، بياض محمود،أمرد
ارةأحري حين  يصفھا السواد ين خديه أثناء الشباب فكانت تمتاز وتتصف بالبياض ثمب ت

م ودا  ضيتعر بلغ سن الرجوله فيرجع سواد وجھه بسبب الشعر ث ه محم ي البياض إن إل
ا يألنه يرمز الي الشباب بينما في البيت الذي  ذموما وقبيح ه م ليه يعرض الي البياض أن

  .ھذا الشعر باللون األسود غبحيث رمز إليه بالشيب ثم يص
األبيض واألسود تتضح الصوره متجانسه فتارة  ىإذن من خالل التضاد بين اللون

وتارة أخري البياض  البياض محمودا رمزا للشباب والسواد مذموما حيث سود وجھه
  .مذموما ألنه داللة علي الشيب والسواد مستحبا جميال فھو رمزا للشباب

يعرضھا ابن الرومي في وصف حسي للمرأة من خالل وھناك صورة فنيه أخري 
  التضاد بين األبيض واألسود 

  
  راذُّ ـت الدَّ وَ ـفاسْ  دِ ادـضاأل نَ مِ  نَّ ـقْ ـلِ خُ 

  )٣(راتـشَ ـبَ ـال تـضَّ ـابيو،ي ـواد الدجـس                          
   ووجوھھن بيضاء)يللكال(يقول مادحا نساء أبي العباس أن شعرھن أسود 

األبيض واألسود تحققت في النھاية صورة لونيه –ن خالل الجمع بين التضاد إذن م
الك السواد بينما وجھھا حجمالھا الطبيعي فشعرھا أسود بل  جميلة عن المرأة وعن

فيشكل تناسقا لونيا جميال ورائعا كأن ضياء بشراتھن نقاب يغطي  أبيض مشرق جميل
فھل الضياء من .اء تلك الوجوهكما أن شعورھن السود نقاب يستر ضي، وجوھھن
  أم أن بشراتھن صنعن الضياء؟،بشراتھن 

فھذا المزج بين التضاد في األلوان أعطي لوحة فنيه غايه ،جي عر وسواد الدُ وكذلك الشّ 
إنه –كرھه أومحبته لھا  -لمرأة في حالتيافي الروعة والجمال  لكن الثابت في وصفه 

بل يراھا جزءا منھا أوأن الطبيعه حلت فيھا ،ال يستطيع تخيلھا بعيدة عن الطبيعة 
رم منھا فى بعد أن حُ ، ابن الرومي المرأة من خالل الطبيعة فقد رآى(،وتحولت إليھا 

  والمرأ ة التى تقبله بكل عيوبة ،فوجد فى الطبيعة الصدر الذى يحنو عليه .الحياة
  ــــــــــــــــــــــ

   ١٣٩اللغة واللون ص : يحيى حموده - ١
  ٥٨٥/٨/٩ص٢حسين نصار ج/ديوان ابن الرومي تحقيق :ابن الرومي  - ٢
  ٣٨٧/٩٤ص١نفسه ج - ٣



 ٥٩

تتزين بالثمار ،فرآھا أنثى كاملة ،ى الطبيعة من خالل المرأة آكما ر، والتصده 
  )١()والعطور لتغوى الرجال 

وردود أفعالھا  تجاھه  فھى جميله إذا ، وكانت نظرته إلى المرأة من حالل صلتھا به 
ھا فى شعره كما فعل دوعندئذ يرفعھا إلى أعلى الدرجات ويخل،بته وواصلته أح

وصدته أو ازدرته فھى قبيحه ، عرضت المرأة عنه افإن ،)و بستان وحيد(بالمغنيتين 
لمستزيد فى  ةيبقى زيادويمسخھا ويشوھھا حتى ال،وفاجرة وعندئذ ينزلھا أدنى المراتب 

  )ةيزنف وكُ نطُ شُ (كما فعل بالمغنيتين ،أوصافھا  
من خالل تتبع أخباره وتعرف ما مر به من ،وقد ربطت كل ذلك بشخصيته ونفسه 

وكان ،واضحه فى بدنه  اجروحا عميقة فى شخصيته  وآثار مصاعب ومصائب تركت
وال سيما فى المرأة التى حرم ،فى شعره  فيكثر من القول فيه  البد لكل ذلك أن ينعكس

أو يرى الطبيعه تتجلى . الطبيعة ليراھا  تتجلى فيھا فتحول الى ،منھا فى سن مبكرة 
  .من خالل مزج بديع بينھما تضيع فيه الحدود .أويرى الطبيعة تتجلى فيھا.فيھا 

كما أننى الحظت من عرض األبيات الخاصة باللون األبيض وشرحھا توصلت إلى أنه  
يمثل لديھم النقاء نه كان إة على عادة العرب حيث تاستخدم اللون األبيض مخالف دالل

خرى استخدمه رمزا آوالصفاء فإن ابن الرومى استخدمه مرة بنفس الداللة وتارة 
  .للحزن والشيب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
أيلول سبتمبر  ٩١مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب دمشق العدد  –مجلة التراث العربي 

   ١٤٢٤رجب -٢٠٠٣
http://www.awu-dam-org/trath/91/turath9/-002-htm. 

محمد عبد القادر /بن الرومي االعنب المر دراسة في جدلية العالقة بين الطبيعة والمرأة في شعر 
.أشقر 



 ٦٠

   اللون األحمر: ثانيا 
وھو من أكثر األلوان التى ، فى إنتاج الداللة ويأتى اللون اآلحمر ليدخل بدوره      

فھو واحد من ألوان ثالثه يطلق عليھا . ويرمز لشدة الحب وحرارته ، يفضلھا العرب 
وھذه األلوان تكون ) ( األحمر واألصفر واألرجوانى ( اسم األلوان الحارة وھى 

لغنى ويدل على ا، واألحمر يعبر عن الحب والفرح والسرور ، صارخة وزاھيه 
ويعد األحمر من أكثر األلوان غنى ، ا إلى القتال والشده ضوالمرح والشباب ويرمز أي

  )١() يحاءاته ولذلك التكاد تخلو أعالم الدول من ھذا اللونإبرموزه و
  

  : فيقولون ، وقسم العرب الحمرة على حسب ما يوصف بھا 
، وثوب مدمى  ،م شرق لحو، ودم أشكل ، شرقورجل أ، وفرس أشقر ، ذھب أحمر (

  )٢() ومدامة صھباء 
  .فھو يراه فى مالبس النساء ، وأولع ابن الرومى باللون األحمر 

سن أحمر الحُ (والعرب تقول ، واألبل ، والنباتات وفى ألوان الخيل ، وفى ألوان الزھور 
ه لون بكما وصفوا ، ومالبسھم  –فھو لون اوروستقراطى وصفوا به قباب الملوك ،

  )٣()مغيب الشمس النھار عند 
 أي ومن ھنا يطرح السؤال نفسه كيف استخدم ابن الرومٮاللون األحمر ؟ وفى

األغراض استطاع أن يوظفه ؟ وھل استخدمه بنفس بالمعنى الذى استخدمه العرب ؟ 
  وما عدد المرات ؟ 

   - البيئة العربية –ف الطبيعة ـقال فى وص
  لتوزى الشطرنجى يقول ابن الرومى فى قصيدة يعاتب أبا القاسم ا

  ـألحْ م ااألدِ  ةَ ـعَ ـقْ رُ  نَّ ى أَ وأرَ   -١
  )٤( اءِ ـھا بدمـتُ ـللـع أرِض  رـمْ                                   

                                                  
واللون األحمر ھو لون الدماء التى كانت تسيل فى معاركھم وأيامھم فتكون مصدر فخر 

فاللون األحمر ھنا صفة ، ن ألعدائھم اوتكون مصدر ذله وھو، ز فى أشعارھم واعتزا
  ).العربيةالبيئه (الجلد فھو مظھر من مظاھر ) لألدم(
   
 ھا ـأنَّ ـكَ  رِ فْ ـصوَ  رٍ ـمْ ـحُ فى  ايلُ ـخـت -٢ 

  )٥(رُ قَ ـبْ عَ  نَّ ـھُ تْ مـنَ ـمْ نَ ى شْ ى وَ زرابِّ                                          
  ل فى وصف سحابا وروضة ومعھا تتمايل أزھار حمر وصفر كأنھا وقا

  سط مزركشة زركشه عبقريةبُ  
  ــــــــــــــــــــــ

  .١٩ص١٩٨٩اللون في الشعر العربي القديم األنجلوا المصرية :زينب عبد العزيز العمري - ١
  ١٣٤فقه اللغة ص:الثعالبي - ٢
   ٢٨٦ص ٥لسان العرب ج:ابن منظور  - ٣
  ٦٧/٥٥ص١ج:نالديوا - ٤
  ١١٤١/٧ص٣المرجع السابق ح - ٥
   رةِ ـمْ ـبحَّ اء مَ سَ ـال وسُ ـھا قزُ رّ ـيط -٣



 ٦١

  )١(ضَّ ـبيمُ  طَ ـوسَ  فرٍ ـفى أص رٍ ـضـى أخـعل                            
يصف ألوان قوس قزح الزاھية التى طرزت السماء بألوانھا الحمراء والخضراء 

  والصفراء التى فى وسط أبيض 
حيث وصف الذھب  –عنصر اللون  –التى يتجلى فيھا اللون األحمر أى  ومن الصفات

  باللون األحمر قائالً 
  

  :  فى وصف المعادن
  األحـب ـھذَّ ـالـتراه ك لِّ ـأى خ -٤

  )٢(؟راءِ ــزھـال هٍ ـوذيلـالـأو ك رـم                                 
الحصول على الذھب األحمر فإن العثور على الصديق الكامل مستحيل كما من الصعب 

  .الذى ال يشوبه شائبه  –أى الذھب الصافى  –
  
 ھاـتِ ـقَ رْ و بزُ ـھُ زْ ـه تَ ـديَّ ورْ وال زَ  -٥

  )٣(يتـواقِ ـالي رـمْ ـحُ على   اِض ـيرّ ـط الـوس                          
  :. تخذ للحلى معدن يُ  دالالزور

ويصف . ب إلى حمرة وخضرة وأجود أنوع الالزورد الصافى الشفاف األزرق الضار
  . ال زوردية زرقاء على بساط من الروض أحمر اللون 

  
  ـال بِ ـھَ ذَّ ـبال ذاكَ  دِ عْ ـمن بَ  لَّ ـغُ و - ٦  

ً ـتال ال بـفاخ رـمـأح                                        )٤(رةـھـش سا
  قاله فى سالم بن عبدهللا بن عمر يمدحه 

  شھرته ورونقه  داخله الذھب األحمر فاختال فى
  فاألحمر ھنا صفه للذھب 

  
ُ ْـ صيَ  ـريزكاإلب انَ ـك نْ وإ -٧    هُ رُ ـيْ ـغَ  دأ

(رُ ـَ مــحْ أَ  وھْ وَ  ىَ تَ ليه ما أَ ـى عـأتـوي                            
٥(   

على لسان العزيز فى  –موته بخمسة أيام أو ستة قبل  –قاله فى مرضه الذى مات فيه 
  . اد بن الجراح أبى عبدهللا محمد بن دو

    ولكنه يبقى كما ھو براقا  لص يتعرض كغيره من المعادن للصدأھو كالذھب الخا
  ثم ينتقل ابن الرومى إلى) ابن الرومى(الضمير ھو المقصود به ) فھو رمز للنقاء(  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤١٩/٤ص٤نفسه ح - ١
  ١١٨/٧٨ص١ج:نفسه - ٢
  ٣٩٤/٢ص١ج:نفسه - ٣
  ٩٤٤/١٤٥ص٤نفسه ح - ٤
  ١٠٦٩/١١ص٣ج:نفسه - ٥



 ٦٢

وھى عضو من أعضاء جسم اإلنسان حيث يصف  –العين  –وصف أخر مجازى  
يبه بأنھا حمراء من كثرة قتالھا فعينھا صبغت بلون األحمر من دم محبيھا فإن حبعين ال

  حقيقى ولكن أطلق على سبيل المجاز  ناألحمر ھنا كان داالً ورمزاً للون الدم فھو لو
  

  زل فى الغ
   تْ لَّـ تَ ـقَ  نْ ـمَ  اءِ ـمن دِ ـم ھاـرتُ ـمْ ـحُ  -٨

  )١(بٌ ـجَ ـعَ  اھدٌ ـل شصِ ـنَّ ـفى ال مُ دَّ ـوال                                  
أى وصف المرأة بالخجل فإن ھذه  –معنوى  –ثم يعرض ابن الرومى إلى مظھر آخر 
  :قائال. غزل فى جمال المحبوبة تالحمرة فى وجنتيھا حمرة خجل فأنه ي

   
  ل ـجَ ـن خَ ـأم: ما ـكـيـف رةٌ ـمـما ح -٩

  )٢(ج ؟ـھَ ـمُ ـال هللا أم دمُ  ةُ ــغـبـأم ص                                  
أم ، كما من الخجل أھذه الحمرة في: ) فى مقام الغزل (يتسائل الشاعر ويتعجب ويقول 

  . أم ھى من دم القلوب ؟ ، ھى من صنع هللا 
  . الوجنتان ) د بھا المقصو( فيكما 

  
  ما  كِ بُ ـسْ ـح دِّ رَّ ـى بالنِّ لـَ جِ ـخْ ـال تُ  - ١٠

  )٣( لِ ـجَ خَ ـال ةِ رَ ـمْ حُ  نْ ى مِ دّ ـخْ رى بِ ـت                                     
  . قاله وكتبه على تفاحه 

  أرجو آالِّتخجلنى بالرد وكفى ما بى من حمرة الخجل البادى على خدى 
  
  ى وضاھَ  هُ ـتْ ـقَ رَ ـقْ رَ ه وَ ـتُ مْ ـخرَّ  - ١١

   )٤( راِن◌ِ ـــمَ ـواألسْ  رانــمَ ـاألحْ ھا ـلـَ عْ ـفِ                           
وقال يھنىء عبيدهللا بن عبدهللا بالمھرجان فيقول عن المغنيه الفاتنه إن صوتھا صوت 
ساحر رخيم أطربتنا به مغنية ورجعته فأمست ألحانھا فى سحرھا وفتنتھا أعذب من لذة 

  .الخمرة واللحم وأنواع الملذات 
   

         مـ  الحَ  كَ ـنتُ ـوج تْ دَ ـھِ ـشَ  - ١٢
  )٥(ىــمـــعْ زَ  مَ عْ زَّ ـال أنَّ  راءـ                                 

  ة تشھد أن مرضك زعم منى زعمه وصدقت دوجنتك الحمراء المورَّ 
  ـــــــــــــــــــــــ

  ٣٤٦/٢٠ص١ج:نفسه - ١
  ٤٧٥/٢ص٢ج:نفسه - ٢
  ١٨٩٤/٢ص٥ج:نفسه - ٣
  ٢٥٠٠/١١٧ص٦ج:نفسه- ٤
٢١١٩/٢ص٥ج:نفسه- ٥



 ٦٣

  ـ يْ لجِ بان الُّ ـضـقُ ـك تْ عَ ـضَ وَ  – ١٣
  )١(رْ ـمَ ـاألحْ  وتِ ـياقـن بالـلـن وصـ                                  

صفة .(وضعت فوق خدھا أصابع بيضاء كأنھا من فضة إذا وصلت بالياقوت األحمر 
  ).ر ـمـوت أحـه ياقنللخد األحمر كأ

   
  فى وصف عضو من أعضاء اإلنسان  – ذكر األحجار الكريمةو

  نھا يْ عَ  يطرفَ  اوينرَ ـمْ ـحن ـيـينـوع - ١٤
  )٢(عاـين رصِّ ـيـصَّ ـبف اجيةِ ـحج أنَّ ـك                                    

  .شبه عينيه الحمراوين بفصين من األحجار الكريمة : ويقول فى الطرد 
  

  عضاء اإلنسان أعضو من  ذنوصف األ وقال في
  ًةً◌ً◌ً◌ً◌◌ً ـفَ روـطـك منَ يْ ـغادر عَ ـتُ  - ١٥

  )٣(ا ذَ ـــھا خَ ـيـف اءُ رْ ـمـحَ  كَ ـوأذنُ                              
تترك مجلس الشراب وعينك  .العين المطروفة التي أطبق جفناھا :يقول في الخمر

  .مغمضة وأذنك حمراء مسترخية
  لألذن وھذا دليل شدة السكر من الخمر صفة:حمر فاللون األ

  
  ويقول في الھجاء  

  ا     يدَ ـعـان بَ شَ ـمَ ـان أنْ دَّ ــيه خَ ـف - ١٦
  )٤(فاحِ ــالتُّ  رةـمْ ـحُ  نْ ري مِ ـمْ ـعَ ـلَ                                       

  )الخادم(ھذا البيت قيل في ھجاء نجح 
أي ليس (د فيھما ما يشبه حمرة التفاح وسو ،ونقط بيض،بقع  اان عليھمفي وجھه خدّ   

  فيھما جمال 
  
١٧ -  ُ   رـاشـق رـيمـأح، ؤمٌ ــشم قَ ـزريأ

  )٥(بِ ـى القوم ثاقـعل سٌ ـنح ،حابهـألص                                   
أراد إنه أزرق العينين كعيون األعداء من الروم ولونه : ابن طالب الكاتب _وفي ھجاء 

  .يرشؤم طالعأحمر كاألعاجم وھو نذ
ن األزرق يفاستعمل اللون) أى عين األعداء من الروم (أذن اللون األزرق صفة للعين 

  .واألحمر داللة على الشؤم
  ــــــــــــــــــــــ

  ١١٠٠/١ص٣ج:نفسه - ١
  ١٤٨٠/٩٧ص٤ج:نفسه - ٢
  ٨١٣/٤ص٢ج:نفسه - ٣
  ٥٣٤/٩ص٢ح:نفسه - ٤
٢٨٨/٣ص١ج:نفسه - ٥



 ٦٤

  بني ة اليَ لّـ ھاألَ  افِ ـصأنْ كَ  نٌ ـجْ وحُ  - ١٨
  )١(رُ ــمَ ـحْ أَ  وفِ جْ الَ  مِ دَ  من ضابٌ ن خِ ـھِّ ـبِ                                

  .)مما نحل محمد بن يعقوب المعروف بمثقال(ويقول في الھجاء 
اليزال بھادم أحمرعالق مما افترس من فرائس ،أبنائه في إعوجاجھا كأنصاف األھلة 

  .بطون وأجواف وبقرن
  :وقال
  ـمْ ــتـه الياھرِ ـظ رَ ـھْ ـى طُ أر- ١٩

  )٢(رُ ـــمَ ـاألحْ  مُ دَ اال رَ ــھُ ـطْ ـيَ وْ أَ  مُ                                    
  :وقال في ھجاء خالد القحطبي

أي دواخل (طھارة الظاھر التتحقق إالبطھارة الحشا بجلده األحمر  رأى في مذھبه أن
  .والمقصود لم يكن طاھرا داخليا،األعضاء واألحشاء

  
   رٌ ـمَ ــحْ أَ  هُ سُ ــرنُ وبُ  بُ ـيــغيَ  - ٢٠

  )٣(رُ فَ ـــصْ ه أَ ـسُ ــنُ رْ و وبُ دُ ــبْ ـويَ                                   
  )البيت كناية عن القذارة التي لحقته (س المتصل بالثوب أغطاء الر:البرنس 

  مـن خوفــــھمْ  ــــــــھمُ وكأنَّ  - ٢١
   )٤(ســــــاورنوافر من قَ  ــرٌ ــمُ حُ                                   

  .ر من األسود المفترسة الفتاكةمُ إنھم قوم يفرون منھم فرارالحُ 
  وقال في وصف الجماد   

   ـــــبُ كَ رْ مَ   ـــمْ ندكُ نا من عِ ءَ أو جا- ٢٢
   رُ ـقَ شْ أَ  وْ أَ  ةِ ـــــلِ عْ كالشَّ  رُ ـــمَ حْ أَ                                        

 ه  تــــــــدُّ عْ ويَ ،ــدنْ ى إلى السِّ زَ عيُ  - ٢٣
  )٥(رُ ـــــمَ ـحْ أَ  عٌ ــناصِ  نُ وْ ــوم لَ رَّ ـفي ال                             

بعد   يقول عندما أھدى صديق له جماعة من إخوانه وأغفله:ن النار عاألحمر كناية 
ً منه شي إنه لم يأخذ.قدومه من سيراف بھدايا فھي دوم المراكب محمله قبرغم من ئا

  ھا وإشراقھاءشدة ضو بمثابة النار الحمراء أو بمثابة الشمس من
  
  دواــتقلّ فِ  مْ ـھِ ـثاروا إلى آالتـــف - ٢٤

  )٦(عاـنقَ م مُ السُّ  ملُ ـتح راً ـمحُ  طَ ـخرائ                                       
  أالت الصيد في حقائب حمراء أوما يشبھھا 

  ــــــــــــــــــــــ
  ٩٥٠/٧٦ص٣ج:نفسه - ١
  ١١٠٨/٥ص٣ج:نفسه - ٢
  ١١٠٨/٨ص٣ج:نفسه - ٣
  ١١٠٨/٣ص٣ج:نفسه - ٤
  ١١٤١/٧ص٣ج:نفسه - ٥
١٤٧٦/٣٧ص٣ج:نفسه - ٦



 ٦٥

  وقال في وصف الطب والعالج
َـ بـضُ  بيبِ ـطـال  فُّ ـبه ك تْ ـكَ ـفَ ـسَ - ٢٥    بةً ا

  )١(رِ مَ ـحْ أَ  وتٍ ـم دِ ورْ  ھا منِ ـم دونـكَ                                           
الفاصد الجراح الذي يشق العرق ليخرج منه الدم على سبيل المداواة (وقال في مفتصد 

  .والتطيب 
دمه  ستطاب لكان دون استنزاف الدم موت أحمر ألن البطل المفتصد يمنعلوال اال
  .  )األحمر ھنا صفة للموت(السيف 

  
  وقال فى الرثاء 

  
٢٦ -  ًّ    الًهُ ْرُف حتٮَّأحــيه التًّ ـلــح عــأًل

  )٢(◌ٍ درْ وَ ــال رةِ ـمْ ـحُ  نْ عَ  جادىِّ ـال ةِ رَ فْ ـإلى صُ                                

  ) محمد(فى رثاء ابنه  يقول
الزمه النزف حتى استبدل بتورد وجنتيه صفرة الزعفران وھنا حمرة الورد داللة على 

  . الحياة والصفرة داللة على المرض ثم الموت 
  

  ةعوقال فى الخال
  
  َنًة◌ٍ ـوراَء فى َسحْ ــحَ َلٍة ـقْ ـمُ ِبِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ  - ٢٧

ْرجــلكا ، راءَ ـمـح                                     )٣(َوْردـــِس فى الـنَّ
ق نحوى بمقلة حوراء ح: يقول فى الخالعة  فكانت عيناه ، فى وجه مشرب بالحمرة ، دَّ

  )الحمرة صفه للوجه. (كالنرجس فى الورد 
  . مال وھنا داللة على الج

  . وقال فى وصف الطعام 
  

  . وقال فى وصف الطعام 
َّ ُينق - ٢٨ ُ ياب وصــْضِر الثّ ــُل ِمْن خُ ــ   ْفرِھا ــ

  )٤(ٮٍإلى ُبْردِ ـبين وش ما ُحُ◌مُرھا   إلى                                              
               ج من لون لجيد ينقل البرنى قبل أن ينضالتمر ا). البرنى(يتحدث عن التمر ويقول 

  ولونين َيُخط أحدھما فوق، الخضرة إلى الصفرة والحمرة فھو ما بين ألوان متداخلة 
  ). ئة العربيةفھو من البي. (اآلخر 
___________________  

  ٥/ ٩٦٠ص ٣جـ :نفسه - ١
   ٦٢٥/١٠ص٢ح:نفسه - ٢
   ٦٩٩/٣ص ٢ـج:نفسه - ٣
   ٣/ ٨٠٧ص ٢جـ :نفسه - ٤
  
ليق – ٢٩   ر ـاألحم وأَعمْد إلى البيض الصَّ



 ٦٦

)١(رِ ـــھا وديَّ ـْبَن بــع الجُ ـرصَّ ـفَ                                      
  

) أحمر ھنا داللة على شدة الحرارة(واجعله يشر به ، لمعرض للحرارة ثم زين الجبن بالبيض ا

.  
  ويقول فى النبات 

        
اِر أْبَيُض ناصٌع  - ٣٠   َكَساهُ من الْنوُّ

  )٢(َفُر واِرســــْ وأَص، واٌن ـــقنْ وأَْحمُر                       
  يھنىء عبيدهللا بن عبدهللا بوالية وليھا

واأللوان ما بين أبيض وأحمر وأصفر كالورس داللة على  اكتسى الروض باألزھار
  ) . األحمر الغامق ( لون الورد 

  لُكمُ  وُك بحّق يوم ذــَنحُن الدي - ٣٣
  )٣(علُ ـــتَ ــّناء َتشْ ـالحِ  َرةُ ـمْ ـحُ  ْدتْ ـإذا بَ                          

  .  نحن فى منظر الديوك إذا بدت حمرة الحناء فوق رؤوسنا كنار مشتعلة
  ـراٍر ـــفــْ َوشِّ باصـُمَتـ - ٣٢

  )٤(رارٍ ــــــــواحـماض ـــوابيـض                         
  

  ). على بن محمدبن الفياض(وقال يھنىء 
أى (بإصفرار وأبيض وأحمر من األزھار صفه للورد  ربيع الدار ربيع مزھر موش

  ) . اللون األحمر
  
  ـمـرارٌ احْ ـَرتـُه قْ َفَ◌ـَوْرَدُته وُشـ – ٣٣

ُ تُ رَ ـمـْ وحُ                              )٥(َمامــــوُخـَضرُتـُه أْدھِ  هـ

  
  :وقاله فى قصيدة يمدح فيھا أبا الحسين بن أبى البغل

فترى األحمر واألخضر . الرياض ترى ورودھا بألوانھا قريبة إلى اللون األحمر  تلك
  . يميل إلى السواد من شدة الخضرة 

________________  

  . سبق شرحه وذكره فى ھذا المبحث للون األبيض  ٢٦٤٩/٩ص٦جـ :نفسه -١
من ھذا المبحث سوف يرد إن سبق ذكره وشرحه فى اللون األبيض  ٥/ ١٢٢٠ص  ٣جـ:نفسه - ٢

   .األصفر من ھذا المبحث شاء هللا فٮاللون
   ٥/ ٢٠٠٩ص  ٥جـ  :نفسه - ٣
   ٧٦/ ٩٥٠ص  ٢جـ:نفسه  - ٤
   ٣١/ ٢٢٨٢ص  ٦الديوان جـ   - ٥
  
  

  واِد إلى وكـأنـَّما لُـَمـُع الـسَّ  -٣٤ 



 ٦٧

                         َ َّ أحَ  مـا َھـمِ  ـنـھـامَ  رـمـ     )١(فى ُضـحَى الرِّ
  قاله فى مدح الحسن بن عبيدهللا بن سليمان 

واد ولونھا أحمر فى ذلك الضحى الذى كثرت أسطاره تشبه عيون النساء  أن يقع السَّ
  . من دموع اصطبغت باألحمرار كلون الدم العاشقات وقد ارتدى 

  
  فى وجھهِ  الُحْمــرةَ أََما َتـرى  - ٣٥

  )٢(؟وحِ ــَتْنِطــُق َعْن َخْجـَلَة َمْفُضـ                                 
عن خجلة من  أما تشاھد حمرة الورد التي تخبر:ويقول فى مدح القاسم بن عبيد هللا 

  )لـداللة عى الخج(ورد أحمر ) اسمالق(وجه  فضيحة النرجس له كأن
  
   فْ ــالكُ  هُ فُ ـتكتُ  ارُ فَّ ـالصَّ  اءَ ــجَ  ومَ ـي - ٣٦

  )٣( بالِ سِّ ــال بَ ــھْ صُ  العيونِ  مرَ ـحُ  فارُ                                   
  
  

كان ذلك يوم ھجم ) وھي من أطول الميه له(وقال يمدح على ابن يحى النديم ويعاتبه 
انه الكفار حمر العيون من الغضب حمر اللحى اصطباغا بالدم أو الصفار يحفه أعو

   بالحناء 
  ھا رتُ مْ ـحُ  عينِ ـال امُ ھِ ــسِ  تْ رَ ذِ ـحَ - ٣٧

  )٤( مِ ــصَ ـفى عِ  يدِ وِ ـسْ ـمن التَّ  تْ دَ غَ ـفَ                                      
  

  فغدت حمراء دون سواد ،خافت حمرة الوجنات من نظرات العين 
  اإلحمرار على السواهأو طغى 

  ه ـب كاءَ ــالبُ  مَ ــوسَ  دَ ــأو إثمُ  - ٣٨
  )٥(مِ رَ ــــبال ضَ  مهً رَّ صَ ــمُ  راً ـــحم                                  

  
إن الكحل قد حمله الدمع فوسم عيونا حمرا كالنار دون :ثم يكمل الوصف ويقول 

  .اشتعال
_____________  

   ٢١/ ٢٣٢٠ص  ٦جـ  :نفسه - ١
  ٥٥٩/١٤ص٢ج:نفسه - ٢
  ٢٠٦٠/١٣٣ص٥ج:نفسه - ٣
  ٢٣٢١/٢٤ص٦ج:نفسه - ٤
  ٢٣٢١/٣١ص٦ج:نفسه - ٥
  

  
  ــال مرَ ـحْ أَ فى يد  مراءُ ــح - ٣٩

  )١( رُ ــيـھـمَ  مةُ ـُتـلـْ مَ  اتِ نْ ـــجَ وَ                                     



 ٦٨

  وقال يمدح أبا الفوارس
  ل ـبَ قَّ ـمُ الى الـنا حمراء يقدمھا لنا أحمر الوجنات غترمْ ـخُ 
  

  وقال فى وصف جارية 
فى قصيدة مدح سليمان بن الحسن بن مخلد يصف مجلسه وطعامه وشرابه وكان وقد 

  اجتمع ھو والبحترى فى ھذا المجلس يصف عنده مغنيه جاريه 
  
  ل ـمن خج رَّ ـحمْ ـتَ  ناتٍ ـفى وج - ٤٠

  )٢( ھارـــمَّ ـحع ــأن ورد الربيـك                                     
  .يصف جارية فيقول إن وجناتھا تحمر من خجل كأن ورد الربيع األحمر قد تفتح بھا

  
ويتضح مما سبق أن اللون األحمر ورد فى سياق العنف والقسوة وھذا كان متفق عليه 

ختالف الذى الحظته فإنه ما االمن عادة العرب  وقد وافق ابن الرومى وصف العرب أ
للون األحمر وھذا كان مخالف لعادة العرب والشعراء فى  أتى بالسياق الحزن واأللم

  . ذلك الوصف 
وق والراحة واألمل شحيث جاء اللون األحمر رامزا للحيرة والقلق والخجل وال

  .والفرحة
  

  )٣() لكنه يمثل رؤيه محددة) وىدم(الغالب على الحمرة تقديم واقع ( أى أن
األلم  –الحزن  –ويات اال فى الخجل وحتى أن اللون األحمر لم يرد مرتبطا  بالمعن

  . إلخ ٠٠٠والشوق 
  

 –الورد  –التمر والتفاح (ئه النباتيه مثل يأما االرتباط بالماديات قد شمل جانبا من الب
  . إلخ٠٠٠الحدائق 

  
  ) النجم  –البدر  –وجانبا من البيئه السماويه وھى السماء 
  ٠) الدماء  –األذن  –العين (وجانبا من البيئه االنسانيه ھى الكلمات 

فتارة يكون خالصا وصافيا وناصعا وأحيانا يختلط باألسود (. ودرجات األحمر كثيرة
  )٤()فيخرج إلى الكمته والحوة والحمة وقد يختلط بالصفرة فيخرج إلى إلى لون الحناء

  ــــــــــــــــــــــ
  ٩٠٠/٣٧ص٣ج:نفسه - ١
  ١١٠٣/٣٢ص٣ح:نفسه - ٢
     ٢٦ص١٩٨٩ة األلوان عند أبي سنة مجلة إبداع العدد الثاني سبتمبر شعري:محمد عبد المطلب - ٣
  ٨٠ص ١٩٨٩اللون في الشعر العربي القديم األنجلو المصرية : زينب عبد العزيز العمرى -٤

وھذا ما سوف أوضحه في األلوان المختلطه إن شاء هللا من ھذا المبحث     



 ٦٩

خاص كاختصاص عينھا أوتدل اطالق وكل لفظة من األلفاظ  السابقة تدل على درجة ب
من ) الشارب(كما أنه وصف تأثير الخمر على اإلنسان ، رة بالبشرة والشعر مثال الشق

صفة للعيون أو لألذن أو إلى السماء ولكن ابن الرومى لم يأت ببيت صريح فيه لون 
بيبة حاألحمر صفة للخمر ولكن أتى بألوان أخرى داللة عليھا كما أوضح عيون ال

  . ورد اللون األحمر فى ديوانه أربعين مرة  مصبوغة بدم قتالھا وقدال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  



 ٧٠

  اللون األخضر : ثالثا 
يز ييأتى اللون األخضر فى المرتبة األخيرة مع األزرق فى معظم القوائم العالمية لتم   

  . األلوان 
تحدد خصائصه من حيث النصاعة ، ن ألفاظ أساسية قد وضعت العربية لھذا اللو

أخضر وأكدو : فقالوا ، وتحدد مدى نقائه أو اختالطه باأللوان األخرى ، والقتامة 
  )٢(إلخ..........أحوى وأدغم : ولألخضر المائل للسواد قالوا )١(أخضر ناضر: بقولھم 

  
بروا باألسود عن فع، وقد اقترب مدلول ھذا اللون عند العرب من مدلول األسود 

  )سواد العراق ( ولھمقاألخضر فى مثل 
، أى مجموعة الشجر التى تحيط بھا وھى خضراء كثيفة تبدو داكنة للناظر من بعد 

التى يعلوھا : والخضراء من الكتائب ، فالليل أخضر : وعبروا باألخضر عن األسود 
قوا لفظ الخضراء على كما أطل رة تخالطھا دھمةبغ: والخضرة فى اإلبل ، صدأ الحديد 

ً ورعيا ) راً لك ومضراضِ خَ ( والمياة ومن دعائھم ، السماء  ھكذا فإن (و )٣(أى سقيا
ى العربية تتجه نحو النضارة والحيوية والتجدد فالدائرة الداللية للون األخضر 

وتتسع الدائرة لتشمل األدمة والغبرة والسمرة والزرقة ، والخصوبة والماء الصافى 
وورد . )٤()الء والسماء والماء والكتائب والليل دفى ألوان اإلبل والطيور والوالكدرة 

ذكر اللون األخضر فى القرآن الكريم ثمان آيات وھى قوله تعالى فى سورة األنعام 
الذى جعل لكم ((ومن سورة يس )) فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا((

إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلھن :(( ومن سورة يوسف)) من الشجر األخضر ناراً 
  )) وأخر يابسات سبع عجاف وسبع سنبالت خضر

  
ومن سورة  ))سانحمتكئين على رفرف خضر وعبقرى (( ومن سورة الرحمن

  ))عاليھم ثياب سندس خضر واستبرق((اإلنسان
  ))بسون ثيابا خضرا من سندس واستبرقويل((ومن سورة الكھف 
  )٥())هللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض مخضرة ألم تر أن ((ومن سورة الحج 

   )٦() خضر من األضداد فى اللغه العربيهواأل(
  

والسؤال يطرح نفسه ھل ابن الرومى استخدم اللون األخضر بنفس المعنى الذى 
  استخدمه العرب؟

  ــــــــــــــــــــــ
  ٥٦فقه اللغة ص:الثعالبي - ١
  لثالث األلوان غير المباشرة ھذا ما سوف أوضحه في المبحث ا - ٢
  خضرمادة  ،لسان العرب - ٣
ص  ٢٠٠١ولى لبنان الطبعة األ –اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم ، إبراھيم محمد علي - ٤

٢١٣,٢١٢   
  ٢٣٤المعجم المفھرس ص  - ٥
  ٨٦ص١٩٨٩اللون في الشعر العربى القديم األنجلوا المصرية :زينب عبد العزيز العمرى  - ٦

  وصف النبات  قال فى



 ٧١

  ةً سيالــبا طرُّ ــال ا عراءَ ـسَ ـكَ   -١
  )١(ا ـــھادَّ رَ  ،رىِّ قَ بْ ـوبالعَ ، راً ضْ ــخُ                                      

  .فاخر من الزھر لبس الربى العارية كساءً ألقد :يصف الزھر 
  
  ا ھَ زُّ ــب  إذا ما ھَ رَ ن طِ ـم زُ تّ ـھْ ـتْ – ٢

  )٢(رياح حُ ـفتْ  رضْ الخُ ون صُ ـوق الغُ ــفَ                                      
تھتز الجنائن من سماع الغناء إذا ما حركھا ھبوب :وقال فى أحمد بن عيسى بن شيخ 

  فوق األغصان الخضراء  )ريح الحمرة (الريح 
  
 ادَ بَ  - يرُ ــلك الخ -  ندىـع ذْ ـخِ فاتَّ   -٣

  )٣(ودُ ــعُ  رَّ ضَ ـخْ أَ رى بھا ما كْ ـشُ  نْ ھِ ــتَ رْ تَ                               
  عند صاعد هحسن محضرح المبرد ويسأل أن يُ مدوقال فى 

أخضر المقصود بھا  (الخير اجعل لنفسك صنيعة عندى تجعل مديحى رھناً دائما لك لك 
  )لخيرلرمز 

  
  دى ــه النَّ وابٌل َطلَـّ هُ بْ ــصِ يُ  إذا لمْ  -٤

ً ـحِ  راً ـخضْ  هُ رَ غادَ ــف                                         )٤( هْ سافَ ـنِ طَ  سانا
    
  وقال في عبيد هللا بن عبد هللا بن طاھر  

لم يقنه الندى فإذا بالروض يخضر ويتلون كأبھى ، ه راذا لم يصبه من المطر أغز
  مقصود بھا سجاجيد الزرع المونق بألوانھا ) طنافس (الطنافس وأزھرھا 

  
         هُ مارُ ـثإ ريدِ ـجـفي التَ  نُ سِ ـــ يح٥

ّ ال ىفوَ                                     )٥( هُ ــراقُ ـإي رضْ ــالخُ  وفِ ـشفـ
ً وورق وقال في القاسم بن عبيد هللا ما أحسنه ثمراً    .أخضر  ا

  .رجس بھي ن يق الرطب في حقل منقيصور أبى القاسم كأنه غصن ر
  
      مرارٌ ــحْ إه رتُ قَ ـه وشْ تُ دَ ورْ ـــ فَ ٦

  )٦( امُ ـمِ ـھَ دْ ا هُ تُ رَ ضّ ـوخُ  هُ تُ رَ ـمّ ـوحُ                                       
  ــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٥/٢ص١ج:الديوان - ١
  ٤٩٨/٨٥ص٢ج:نفسه - ٢
  ٧٥٧/٩٣ص٣ج:نفسه - ٣
  ١١٧٤/٨٠ص٣ج:نفسه - ٤
  ١٦٩٠/٥ص٤ح:نفسه - ٥
  ٢٢٨٢/٣١ص٦ج:نفسه - ٦

 إلىلوانھا قريبة أالرياض ترى ورودھا ب تلك(وقال في المدح أبي الحسين بن أبي البغل 
  والخضرة   . منھا أحمر أو أخضر فإنه يميل الى السواد ما ماكان أ). اللون األحمر 



 ٧٢

وھذا دليل على أن الرياض غنية .لى اللون األسود إتميل  تكاد ھنا داكنة شديدة حتى
  . بخضرتھا ونباتھا الجيد المثمر 

  
    هُ شُ ـيْ عَ  بِ رْ كَ ـمن ال تاجِ  قً رِ ـوال غ ـ٧

  )١(م طْ ـــالقَ  رِ ـاألخضفي  تُ وْ المَ  يكونُ  بحيثُ                                   
  

  وفي قصيدة رثاء ألمه 
إن السابح في الماء . بن ھمام بن ذھل بن شيبان يضرب به المثل  هقال في درم بن مر

  .لتي يلتھمھا وقد يأتى الموت في الحشائش الخضراء ا، يدركه الموت وال ينجو منه
  
ً مَ مَ س كُ ـر البـومن بين أخضْ   ـ ٨             ا
  )٢(مــمَ ـير ذي كُ ـغ رَ ــوأزھ، اً رـضخُ                                     

طه غالف يوقال في الحسن بن عبيد هللا بن سليمان والنبت أنواع فيه األخضر الذي يح
   .ه زھارأأخضر وفيه ما خرج من كمه وظھرت 

  
  ا     دمَ روض عنْ ـن في الصْ ـالغُ  فَّ ـك شُ قِّ ـنتُ  ـ٩

  )٣(رـضْ الخُ  لِ لـَ راح في الحُ ـال روسُ عَ  تُ تجلَّ                                      
وجعلت القطرات الندية تنقش كفوف األغصان في الروضة التي ارتدت حلتھا 

عن الجمال خضر ھنا كنايةاألف(الخضراء قالھا في وصف روضة فيھا مجلس شراب 
  )والنقاء والطھر 

  
ُ نا الـائــلو ج ـ١٠   ه باعُ ـد وأتوُ ـعـ

      )٤( رُ ـخضَ األَ  رُ بَ ـنـعْ الَ  نِّ ـھُ يرُ ــوخ                                         
قدم سن سيراف فأھدى إلى جماعة من أخوانه .لى صديق له من أھل بغداد إوكتب 
  : فقال . وأغفله 
ايفوح به ماح أضعاف قور والعنبر األخضر لفاقھما شعرنا طيبا ونا عود البخءلو جا

  )فاألخضر صفة للعنبر (محمر النار بالبخور 
  أي البخور والعنبر األخضر كناية عن جماله وحداثته 

  ـــــــــــــــــــــــ
  ٢٣٠٦/١١٠ص٦ج:نفسه - ١
  ٢٣١٩/٢ص٦ج:نفسه - ٢
  د الثالثالمجل/شرح الديوان/ قدرى مايو ١١٥١/٢ص٣ج:نفسه - ٣
 المجلد الثالث/شرح الديوان/ قدرى مايو  ٩٧٥/٧ص٣ج:نفسه - ٤
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  وقال في وصف الغواني 
          رواتُ ـخضنا ـي بالحَّ وانَ ــالغَ  ـ أكفُ ١١

  )١(فرات ـوى ظـالھ رانِ ــقاب نَّ ــوھ                                         
  

اني مخصبة بالفحش وھن يظفرن بأبناء إن أيدي الغو) ابا العباس بن فرات ( وقال يمدح
  .الھوى ويوقعن بھم 

  
  وقال في وصف الشباب 

  ھا              ـتُ ــذا ما رعيإنيا دَّ ـير في الــوالخَ ١٢
  )٢( الخضراتھا ـنابُ ـت أجـسـوقد أيب                                         

  )الشباب (حياته الخضراء القيمة لحياة المرء إذا ولى عھد شبابه ويبست أشجار 
  

  وقال في الغزل 
   ةً رَ ضْ ـخُ و ءً ه مايْ دَّ ـفي خَ  تُ رْ ـصَ ــ وأبْ ١٣

  )٣(دا رْ وِ ـال بَ ذَ وما أعْ ،  ىَ عْ المرَ  لحَ مْ ما أَ ـف                                       
يه ماء الشباب وخضرته فما أطيب المرعى وما أشد ّد◌ّ ورأيت في خ:وقال في الغزل 

  مائهعذوبة 
  .فالخضرة داللة على الشباب وصغر السن 

  
  وقال في المدح والتھنئة 

  ا رّ ذُ في  دَ رّ ـوغ رىَّ ـمْ ـقُ ـال هُ تُ ــ ورأي١٤
  )٤(ابطـى ال األخنَ ـالج عةِ ـيانِ  ضراءَ ـخ                                       

  
  .بمولود  ويھنئه،وقال يمدح المعتضد با رحمة هللا عليه 

  .قر الكاسر صرجى خيره كالحمامة وال يخشى شره كالرك يُ إنه مبا
  

  وقال في وصف شارب الخمر    
         اربٍ ـــــبھا من ش مْ ــــ كَ ١٥

  )٥( دارِ تَ ـــسْ ـالمُ  وِ ـــلْ ــحُ  رَ ضَ ــخْ أَ                                     
كؤوس الحلوة صفة رب من يدير الوبھا من الشُ )علي بن محمد بن الفياض (قاله يھنئ 

  شارب الخمر) شارب أخضر (لصغار السن 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  شرح الديوان المجلد األول/مجيد طراد ٣٨٧/١ص١ج:نفسه - ١
  ٣٨٨/١١ص١ج:نفسه - ٢
  ٨٠٤/٢ص٢ج:نفسه - ٣
  ٣٤٣/٣٧ص٣ج:نفسه - ٤
  ٩٤٨/٤٥ص٣ج:نفسه - ٥

  وقال في وصف الطبيعة 
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  ثيرة في الطبيعة فمنھا وصف البحر فقال وفي الحقيقة وصف بن الرومي أشياء ك
   هِ ـاولِ من جدِ  رُ ــحْ بَ ـا الـھارَ ــ أع١٦

   )١(ارھَ ـضَ ـخْ أَ  ياهِ ـالم زيرَ ـا غَ ـجَّ ـلُ                                          
  

 بركه، ويصف مجلسه وطعامه وشرابه، قاله في مدح سليمان بن الحسن بن مخلد 
  غزير ولونه األخضر استعارت من البحر مده ال

   
  وقال في وصف الربيع 

  ـــيْ د غَ ـوق، زَّ ـخَ ـال نِ ــ ذو سماء كأدك١٧
  )٢(باج ـي دِّ ـال كأخضرِ  يتم وأرٍض ـ                                               

وللربيع أرض تزينھا  زّ لون الخ هوما لونھا إلى السواد شبھ، وللربيع سماء تغيمت
  الديباجخضرة مثل خضرة 

  
  وقال في وصف األرض 

  ھا             ـطُ ـسْ وَ  مَ غَ ـنْ يَ  اءَ رَ ضْ ـخَ  يةٍ ـلَّ وِ مَ بِ  ـ١٨
  )٣( دُ ـــھَ دَ ھَ ـھا ويُ ـائِ ـفي أرجَ  لُ دَ ـھْ ـويُ                                     

  
  د لِ خْ قاله في مدح صاعد بن مَ 

ب وتجاو،ام المطربة غرض خضراء أصابھا الولى ، وانبعث من وسطھا األنأونحن ب
  )أرض النعم والخير( في أنحائھا الھديل والھدھدة فاألخضر كناية عن

  
  :وقال
  بھا وْ ـبصَ  ماءٌ ـسَ  تْ داـال جــ ھناك ف ١٩

  )٤(ھاودُ ـعُ  رـخضَّ وال أَ  أرضٌ  تْ ـعَ رَ ـوال أمْ                                     

  
ُ ، من السماء المطر  األعزاء فال نزل إذا ذلَّ :ل الَّ في الخَ  هقال وال ، خصبت أرض والأ

  )داللة مع الحياة والنحاء(أخضرت األشجار 
  

  :وقال 
  وب مطارفا    ـأرض الجن رتْ ـــ وقد نش٢٠

   على األرِض خضـٌر كنا وھي  على الجودُ                                         
  ــــــــــــــــــــــــ

  المجلد الثالث/شرح الديوان/ وقدرى ماي  ١١٠٣/٢٠ص٣ج:نفسه - ١
  المجلد الثالث/شرح الديوان/ فاروق السليم  ٤٩٨/٨٥ص٢ج:نفسه -٢
  المجلد الثالث/شرح الديوان/ فاروق السليم  ٥٨٧/٤٦ص٢ج:نفسه -٣
  المجلد الثالث/شرح الديوان/ فاروق السليم  ٦٩٠/٢٩ص٢ح:نفسه - ٤

  مرةٍ حــب ماءِ ـالس وسُ ــزھا قرّ ــيط ـ٢١
  )١(ضَّ ـبيط مُ ـوس غرٍ ـفي أص رٍ ـأخضعلى                                      
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يصف .  )طارف جمع مطرف وھو رداء ناعممال:(لخمر لھذه األبيات قيلت في قصيدة 
رياح الجنوب تحمل سحابات سوداء داكنة واكتست الفي الصباح وقد ھبت  طبيعةال

  .لتى طرزت لوان قوس قزح الزاھية اأ السندس األخضر ويصفباألرض 
  

  وقد وصف غروب الشمس 
            ةٌ فرَ الروض صُ  رةٍ ضِ خُ في  تْ د ضربَ ــ وق٢٢

ًـ شاعـشعم ر اخضراراً فاخضَّ  مسِ من الشَّ                                         )٢( ا
  وألقت صفرة الشمس على األرض لونا أخضرا زاھيا متأللئا 

  
  وقال في وصف واد 

                  لٌ ـبووْ  طلِّ  هْ ادَ ـج رَ ضَ بأخَ  ـ١٣
  )٣( امُ ـــــرھـما الِّ ــھـبين هُ تْ ـَ مرَ ـاجَ مـو                                 

  
  ن بن أبي البغل يالحس يمدحقاله 

فكانت تتناوب عليه األمطار الخفيفة والغزيرة المنقطعة ،بواد أخضر غزرت أمطاره 
  حينا والدائمة حينا آخر 

   
  سماء وقال في وصف ال

  الخضــ ـدُ سِ ــارة تجوّ فتعالت فَ - ٢٤
  )٤(راءَ ــبـھا الغــائمداق ــإغ راءُ                                         

  :قاله في القاسم بن عبيد هللا
  )رمز للنماء(إن السماء الخضراء تحسد األرض على غزارة الماء المنھمر

  
  قبال وجـــهـــتْ وعلـــــــٮاسْ  - ٢٥

  )٥(رارِ ـضِ ــاخْ ع ذي ــبيرَ  نْ مِ                                                
  )فھو كناية عن الربيع(وعلى وجه من الخير ھو وجه الربيع األخضر

  ضٌ ــفائِ  ثالى وواديكَ ـمْ أَ  طشُ ـعَ يْ أَ  - ٢٦
  )٦(؟أَْخَضـــرُ يك ثالي ووادِ ـمْ أَ  جدبُ ـويُ                                      

  ـــــــــــــــــــــ
  انطوان نعيم شرح الديوان المجلد الرابع ١٤١٩/٤,٣ص٤ج: نفسه - ١
  انطوان نعيم شرح الديوان المجلد الرابع  ١٤٧٥/٣٠ص٤ج:نفسه -٢
  أسامه حيدر شرح الديوان المجلد السادس  ٢٢٨٢/٢٩ص٦ج:نفسه - ٣
  ٩٤٨/٤٥ص٣ج:نفسه - ٤
  ٩٥٠/٧٥ص٣ج:نفسه - ٥
  ١٠٩٧/١٩ص٣ج:نفسه -٦

بن أبي  ررضه الذى مات فيه قبل موته بخمسة أيام أوستة وعلى لسان العزيقاله في م
  .عبد هللا محمد بن داود بن الجراح 
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كيف يظمأ أمثالي ولك من الخير واد يفيض نھره وكيف يجدب بي المرعى وواديك 
وأخضر كناية وصفة للزرع المستمر في النضارة  )أي فيه مرعى (أخضرممرع 

  .والحيوية
  صف الربيعوقال في و

   راً ـناض رَ ضَ ـخْ أَ يزف  عُ ـبيرَّ ـال رَ كّ ـبَ - ٢٧
   )١(رُ ــضَ نْ ع وأَ ـبيالرَّ  نْ مِ  فُ زَّ أَ  مُ ـھُ وَ                                        

اذا كان الربيع قد بكر يزف خضرته ونضرته فھؤالء االخوة أقرب الي البشرة وأكثر 
  ) .الربيع ( نضرة 
  ھركله دَّ ـال مديِ  نٌ ـھْ رَ  مْ ـھُ لَ  داكَ ـنَ  - ٢٨

َ ب                                           )٢(يرِ ـضنَ  باتِ ـي النّ ـبعّ رْ  رــضَ خْ أ
  براھيم بن يزيد الكاتب إبي الحسين اسحاق بن أقاله فيه 

يام أ ةربعأخضر تمطره السماء كل أ ىبت ربيعكن: ھر كله ك له مستمر الدئعطا
  .ستمرار الربيع خضر الأنه أبيه للعطاء بشت. ( فيخضب 

  
  ) .الثياب(وقال في وصف الجماد 

  تْ سَ ـھا حين البِ ـھتُ بْ شَّ  ورةِ ــوناع - ٢٩
  ) ٣( رِ ضْ الخُ ھا وابِ ـثْ أَ  قَ وْ ـا فَ ـبَ وْ ـثَ  مسْ شَّ ـمن ال                                 

  . شعة الشمس فوق ثيابھا الخضر الفضفاضة أربي ناعورة قد ارتدت رداء السنا من 
  ).صفة الثياب توحي بالجمال والخضرة والنضارة ( الخضر 

  
  واني وقال في وصف األ 

  ) ٤(  نِ ـيــقطـر واليحـ رة ـخضفي  أخضــر - ٣٠
بريق جميل إذلك الماء في تلك الليلة الباردة في  تبا: وقال في وصف الماء البارد 
نواع الخيار أطري أخضر الذي يفوق بنضارته لونه األالمنظر صنع بمھارة فائقة ب

  .و اليقطين أالطازج 
  

  وقال في الرثاء  
ُ وھمُ ـتُ رْ يَّ ـوعَ  - ٣١     لْ زَ ولم يَ  ،وادٍ ـسَّ ـم بالـ

  ) ٥( جُ ـدعأ خضرُ أ رِب األمحاِض من العَ                                        
  ــــــــــــــــــــــ

  ٩٥٥/١٥ص٣نفسه ج - ١
  ٥٢/     ص٣ج:نفسه - ٢
  الدوالب أو مثل الساقية أو الدلو أو جناح الرحى:معنى الناعورة ١١٥٠/١ص٤ج:نفسه - ٣
  ٢٤٧٥/٨ص٦ج:نفسه - ٤
  ٤٩٨/٨٥ص٢ح:نفسه - ٥

  .بن عمر بن حسين بن زيد بن علي ىالحسين بن يحي ابأوقال يرثي 
ل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم بلون السواد وھو لون آ –يا بني العباس –وعيرتم  

  . وشدة سواد العيون مع سعتھا ، الذين يمتازون بخضرة البشرة ص من العرب لَّ الخُ 
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  ) التمر ( الطعام  صفوقال في و

  رھا فْ وصُ  يابِ الثَّ  رِ ضْ خُ ن مْ ل ِـقّ نْ يُ  - ٣٢
  )١(دِ رْ ــلي بُ ِى إرھا ما بين وشْ مْ ـلي حُ إ                                    

  
  وقال في وصف الشراب 

  ـــــضْ لخَ ا ةَ وضْ ف الرَّ ـاستش - ٣٣
  )٢(يل ـــصس األَ ـمْ ـعن شَ  راء                                        

حمرار الشفق وقت غياب الشمس إتملي الروضة الخضراء وأ :وقال في شراب الخمر
  حه الشراب ئس راأمن خالل ك

  وقال في المدح 
ً ــش رضَ األ لّ ـظأ وغيثٌ  - ٣٤ ً ـغـو م رقا   ربا

  )٣(ه ـثائثَ أالنبات  ضرُ ـخُ  هُ نُ ـافقيع                                           
غض ( يشبه كرمه بالغيث الذي يسقي البقاع ويجعل نباته غض كثيفا : قاله في القاسم 

  )النبات الطازج  أى
   

   مْ ــكُ هللا لَ  بَ ــجَ وْ أَ◌َ د ـذي قـوال - ٣٥
  )٤( نَ ــنَ ـفَ  رضَّ ـخْ أما  تُ بْ ـجَ وْ أما  وقَ ـف                               

كبر بكثير من أوما خصكم هللا به من نعم وفضائل وجالل : وقال في الحسين بن الحسن 
مما جدت به عليكم من حمد وشكر وعرفان بجمائلكم وصنائعكم البيضاء ما دامت 

  )المقصود باألخضر الحياة.( الحياة 
  وقال في الحسد 

  ــــونايُ عُ  ـهُ ـلـأ الـــقـف - ٣٦
  )٥(اـرقوزُ  راً ـضـخُ  مْ ـھُ وَ ــنح                                          

  ن الخضر والزرق رمز أيدعو علي مبغضيھم و حاسديھم فك:  )ل حمادآوقال في (
  .اد سَّ لي الحسد والحُ إ

  ـــــــــــــــــــــ
  المبحثلقد ورد ھذا البيت في اللون األحمر من ھذا  ٨٠٧ص٢ج:نفسه - ١
  المجلد الرابع/شرح الديوان/وقدري ماي ١٩٣٤/٤ص٥ج:نفسه - ٢
  شرح الديوان المجلد األول/مجيد طرد  ٤٠٤/٣ص ١ج:نفسه - ٣
  ٢٥٣٢/٦٠ص٦ج:نفسه - ٤
  ١٦٣٠/١١ص٤ج:نفسه - ٥
  
  

  وقال في وصف الطيور 
  ه ــسُ أْ رَ  بُ سَ ـحْ يُ  طاووسِ ـكال رَ ـخضأو - ٣٧

  )١(ا عَّ ـرير مقنـالح رَّ ـمن حُ   اءَ رَ ـبخض                                    

  .داللة علي جمال منظره ) كالطاووس( خضر ويصف أحد ھذه الطيور بلونه األ



 ٧٨

  )العلم ( وقال في وصف راية 
   هُالوَ ـعَ  اوـعاطَ ـتَ  وامِ ـقْ الَ  ولُ ـقأَ  - ٣٨

  )٢( كِ ـبائِ ـذات الحَ  راءالخضْ م ـھُ ـبتْ ـعْ ـأف                              
. ل لمن قلده التعالي فلم يصلوا إلى رايته الخفاقة ذات البنود أقو:وقال في القاسم 

  داللة علي الخير والنماء       ) الخضراء المقصود بھا الراية(
  للسم  اً خضر رمزكما استخدم اللون األ  
  به  تْ ثَ ـفـلو نَ  قِ ـيالرِّ  نِ وْ ـلَ  راءُ ـضْ ـخَ  - ٣٩

  )٣( لِ قَ بْ يا لم تُ ـھا الحَ ــحَ قَ ال اءَ ثَ يْ ـمَ                                            
رض أطيب أنفثته علي اذ إسموم مخضر اللون أريقھا :  ققادبي يوسف الأوقال في 

  .ب شْ حلت ولم يظھر فيھا نبت وال عُ مَ  هنعم تربأو
  وقال في الھجاء 

  )٤( قمِ ـلـثل العـم ضراءَ ــخ هقِ ـن ريع - ٤٠
  

بو بكر محمد بن عبد أبالزھد والمواعظ وھو  بن الخبازة الشاعر الذي اشتھراقاله في 
ة أمرالف رجل وھي وران التي يعرفھا في اليوم أبن باه إن: هللا بن يحي يھجوه ويقول 

  )ي شديد المرارة أ( خضر أمر من العلقم األردت ان تقبلھا كان ريقھا ألو 
  

  ھاجيا ) شنطف ( وقال في 
 فرةـعقرب في صـكال راءـخض - ٤١

  )٥(طة ــة في رقـــيـشاء كالحـنم                                    
لي صفرة إوصاف فھي الخضراء طف ويبالغ في وصف قبحھا باشنع األقاله في شن

لي إفھو يسيء ( ة في جلدھا سواد يشوبه نقط بياض نھا حيّ أكعقرب وفي وجھھا بقع ك
  ).المغنية 

  )  طراد( وقال في وصف منزل 
   ةَ يَّ ـشـبي عـحْ ـصَ  تُ ـوحما رَّ  ىِّ نأك - ٤٢

  )٦(ا ــترعـنابين مُ ـر الجـضَّ خْ مُ  لُ ساجِ ـنُ                                     
  ـــــــــــــــــــ

   المجلد الرابع:شرح الديوان  :انطوان نعيم ١٤٨٠/٩٣ص٤ج:نفسه - ١
  ١٨٦٤/٢٩ص٥ج:نفسه - ٢
  ٢٠٣٦/١٧ص٥ج:نفسه - ٣
  ٢٣٥٠/٨٠ص٦ج:نفسه - ٤
  ١٤٢٣/١١ص٤ج:نفسه -٥
  مفردھا جناب وھو الغناء :جنابين ١٤٧٥/٢٢ص٤ج:نفسه - ٦

  وقال في وصف روضة
  )١(ةُ سَ ـــــيابِ  الةٌ حَ ا مافيھ راءخضْ  - ٤٣

روضته خضراء كلھا لم يخل جزء منھا من :قاله في الحسن بن عبد هللا بن سليمان
  ).أي الروضة العذراء(خضرة ولم يعرف اليبس 

 



 ٧٩

  ھا ـدتُ ھْ ع شَ ـبيالرَّ  وكِ من حَ  راءَ ــخضْ وَ  - ٤٤
  )٢( سِ مْ ة األَ ھودَ عْ مَ  اليومَ  ـسِ مْ غيـمة شَ مَ                                            

مطرت أرب روضة خضراء نسج الربيع وشيھا قد غابت شمسھا اليوم وكانت قد 
  . مس باأل
   لةٍ دَّ ھَ ـمُ  رٍ ــضْ خُ علي  ىَّ نغَ تَ  قٌ رْ وُ  - ٤٥

ً ـــحيأ ضُ ــمُّ األو تشُ أو بھا ــمسْ تَ                                        )٣( انا
غصان المتدلية التي د ھدل الحمام بصوته الشجي فوق األوق:وفي وصف روضة يقول 

  .خر حتي تكاد تالمس وجه االرض آترتفع حينا وتنزل حينا 
  
  دىھا النَّ ــتيَّ بَ  راءَ ـضْ خَ  هِ بِ  تَ نْ رَ ـقَ  - ٤٦

َ ف                                           )٤( رُ ــرمَ مْ ـتَ ھا يَ ـانِ نْ ـفَ أفي  حَ بَ ـصْ أ
وتبدي لي الروض فھو جنة خضراء باكرھا الندى فجعل : وقال يصف سحابا وروضة 

  ) .صفة للجنة ( فنائھا ويتراقص بتراقصھا أيترقرق علي 
  
  ــرةٍ ضْ خُ  هُ نه غيابَ ھا مِ ـقَ وْ ري فَ ـت - ٤٧

  )٥(أَْخـَضـرُ  وَّ ـالجُ  فِ رَ ـفْ ھا من رَ ـسَّ ـامـمـف                                 
خضر يرفرف في الجو وھو يصف أنھا جفن أتري مع الريح ستارة من خضرة فك

  .)  خضرة المقصود بھا الروضة ( سحابا وروضة 
     

ولباس أھل ، وبعد كل ما سبق فإن اللون األخضر كان رمزا للخير والبركة والنماء 
فھو  –ويرمز إلى الخصوبة والسالم والطفولة واستمرارية الحياة  الجنة عند المسلمين
  . من األلوان الھادئه 

فقد كانت العرب تطلق األسود على  )٦(فى اللغة العربية  دادواألخضر من األض
  األخضر الداكن وبخاصة لون النبات والعكس يطلق األخضر على األسود كما فى

  :البيت اآلتى 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٧٦/٦ص٣ج:نفسه - ١
  ١١٨٥/١ص٣ج:نفسه - ٢
  ٢٤٦٠/٣ص٦ج:نفسه - ٣
  ١١٤٠/٤ص٣ج:نفسه - ٤
  ص  ج:نفسه - ٥
  ٨٦ص١٩٨٩-األنجلو المصرية –اللون في الشعر العربى القديم :زينب عبد العزيز العمرى  - ٦
   رارٌ ـــمــه احْ تُ رَ قْ ــه وشُ تُ دَ رْ وَ ـفَ   

  )١( امُ مَ ــھِ ادْ  ُخــَضرُتهُ وُ  هُ تُ رَ ـمْ ـــوحُ                                 
  

أكثر ما ھو و - وواضح من البيت السابق أن الشاعر يريد من شدة خضرة النبات
فى اطالقه على الرياض المعيشية والنباتات  -  استخدم اللون األخضر بداللته الحقيقيه

  . الزاھرة 



 ٨٠

فقد استخدم ابن الرومى . ا فميزة األخضر إنه يتوافق مع معظم األلوان واليتنافر معھ
 ً   . وأربعين مرة معظمھا داللة حقيقيه  اللون األخضر فى ديوانه سبعا

فإنه ) الحسد (ولكن ھناك اختالف بينه وبين العرب فى استخدام اللون األخضر آال وھو 
استخدام اللون األخضر فى معنى لم يستخدم من قبل جعل اللونين األزرق واألخضر 

  . م ما استخدمه رمزا للسُ ك. رمزا للحسد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  من ھذا المبحث ٩٥قد ذكره وشرحه ص - ١



 ٨١

 ً   : اللون األصفر: رابعا
   
ج األلوان الساخنة وھو يمثل قمة التوھُّ  ةمن عائل - حمركاللون األ –اللون األصفر  

بة الحرارة واھ، لون الشمس فھو ، ويعد أكثر األلوان إضاءة ونورانية  ،واإلشراق 
ينشط الذھن  –والسيما الفاقع منه  –لون  وھو )١(والحياة والنشاط والغبطة والسرور

ا ما ن لنَّ يِ بَ يُ  كَ بَّ قالوا ادع لنا رَ :( ويسر الناظرين كما عبر القرآن الكريم فى سورة البقرة 
ول وھب بن ـأوكما يق) رين ناظالرُّ سُ صفراء فاقع لونھا تَ  قول إنھا بقرةٌ ه يَ ھا قال إنَّ لونُ 
 نه أخفُّ وأل)٢("إذا نظرت إلى جلدھا تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدھا  " منبه
  . اإليحاء منه إلى إنارة االنفعال فھو أميل إلى ، حمر وأقل كثافة األمن 

  
فھو كما يحمل دالالت لدفء . اليحمل الوجه الواحد  –كغيره من األلوان  –واألصفر 

ً يحمل أيضا دالالت مغايرة ،ورانيةاط والحيوية والسطوع والنوالنش فببسب ترابه . تماما
براً ،  من النار واالشتعال كما ،والخيانه والغيرة، عن الحقد والحسد والضغينه اصبح معِّ

وقد كان العرب مسحون  )٣(والشحوب والجدب والقحطارتبط األصفر الداكن بالمرض 
 ر ابنـسيـوھذا تف، عالجية موروثة صفر كطريقه بشىء من الزعفران األ المجنون

: ( ىء من الجنون إذ يقولون لمن به ش، منظور للتعبير الذى تصف به العرب المجنون 
  .  )٤()فالن فى صفره 

  
بعض علماء األلوان يرى أن وجود اللفظه  فإنَ ، أما عن تمييز اللون األصفر وتسميته 

والحاجة ، ا اللون ھمية الوظيفية لھذيخضع لأل،  لة على لون ما فى لغة من اللغاتلداا
 يةـيھا من ناحـوالموجودات الطبيعية ف ، وھذا يتوقف على نوع البيئه .إلى استعماله

ذه ـبق ھــوعندما نط ، )٥(والتقدم الحضارى من ناحية أخرى وعلى عامل الثقافة
   . حراء عاريةفسوف نجد أن العربى الذى عاش فى الص .النظريه علٮاللغه العربية

ام ـتد أمـالذى يبرق تحت أشعة الشمس ويم، يغطيھا فى معظمھا ذلك اللون األصفر
ون ـه للـبكرة قبل تنبرحلة ممناظريه إلى ماال نھاية البد أنه تنبه للون األصفر فى 

ون ــوليس من الغريب أن تك . راعيةعكس البيئات الزعلى ، األزرق األخضر و
( :     ا ـوفقال، لة على صفرة الصحراء للدال،  ونية خاصة جداً ه لفظالعرب قد اشتقت ل

نھم استخدموا عشرات االلفاظ التى كما أ، الصفرة  لھذه الدرجة الخاصة من )أصحر
أصفر وأكدوه بقولھم أصفر  : اته ونقائة وتشبعه فقالواـتجدد ماھية ھذا اللون ودرج

   )٦(إلخ..أصھب واكھب وألھب : قالوا. وللتعبير عن اختالطه بغيره من األلوان  ،فاقع
_________________  

   ٧٦ص، اإلضاءة المسرحية : شكرى عبدالوھاب  -١
  تفسير القرآن العظيم : ابن كثير  - ٢
  . ١٢٧ص. اإلضاءة المسرحية : شكرى عبدالوھاب  - ٣
  مادة صفر : لسان العرب  - ٤
  ٢١اللغة واللون ص: أحمد مختار عمر  - ٥
  . ضحة فى المبحث الثالث األلوان المختلطة إن شاء هللا ھذا ما سوف أو - ٦
  



 ٨٢

فكانوا يصبغون مالبسھم بلون ، وقد عرف العرب الربط بين الشمس واللون األصفر 
وكانوا يطلقون على الثوب الذى يبدو  )١(وھو األصفر) لون الشمس ( أطلقوا عليه 

دة من وكانت السا ، المصبوغ بلون الشمس( أي ) ى الثوب المھرَّ (أصفر المع اسم 
  )  فرةوھى الصُ  العرب تلبس العمائم المھراة

ولكن يأتى السؤال ھل ابن الرومى استخدم اللون األصفر كما استخدمه العرب من قبل؟  
 ؟ كم عدد المرات ؟ وما أھم الدالئلووما أھم األغراض ؟  . أم أنه وظفه توظيف آخر ؟

عند عرض أبيات ابن الرومى ومن  –هللا  ن شاءإ - سوف أُجيب عنھا كل ھذه األسئلة
تفصيلياً  مفسراً  ايعقبھا تعليق –خاللھا سيتضح إجابات األسئله التى صورتھا لھذا اللون 

.  
  مر خيقول ابن الرومى فى ال

  
  ھا ونُ ـل افٍ ــص راءَ ــصـف لك أوـت -١

  )٢(اذِ ـبـقُ  نُ ـب رىَ ـسْ كِ  دِ ـھْ ـمَ  نْ ـقت مِ ـِ تّ ـعُ                              
  

  : غنىَّ المُ  رذاذيقول فى قصيدة يمدح فى 
   

من لونھا رائق معتقه ) المقصود الخمر(نى تلك الشمول الحمراء أو أخرى صفراء اسقي
  ) ة عن الخمر الصافية األصلية صفراء كناي(  فـ باذقعھد كسري ابن 

  امى دَ نَّ ـال دودِ ـفى خُ  وِن◌ِ ـالل َوْردةِ  -٢
  )٣(ؤوِسِ◌◌ِ ـكُ ـدود الـى خُ فـ ءُ راَ فْ ـصَ  ىَ ھْ وَ                           

وإن نظرتھا فى  ، يةَ فى خدود الندامى فھى حمراء وردّ ) خمرَ المقصود ال( إن نظرتھا 
  . خدود الكوؤس فھى شعاعية صفراء 

  : وقال فى عبيدهللا بن عبدهللا  
ُ ذا يـھ -٣   نك وذا ـلد مـدى الجـبـ

   )٤(ِس◌ِ رْ كالوَ  صفراءَ  نـيك ميـسق                                    
وھذا يسقيك خمرة صفراء . )المقصود من األصدقاء( ك وصالبتك ھذا يقوي صبر

  . كالورس 
ُ مـَذاھا ال ق رِ كَ ـب فراءَ ـوص -٤   بٌ يَّ ـغَ ـ

ُ وال سّ                                        )٥( تمكَّ ـمُ  ـشاهْ حَ  تْ لّـ ن خـر مـ
  

_____________  
  طرابلس  - اللون فى الشعر العربى قبل اإلسالم جروب برس: براھيم محمد على إ -١

   ٩٨ص/  ٢٠٠١الطبعة األولى سنة  –لبنان     
  المجلد الثانى / شرح الديوان : فاروق أسليم  ١٠/ ٨١٢ص ٢جـ :الديوان - ٢
  المجلد الثانى / شرح الديوان : قدرى مايو  ١٤/ ١١٩٨ص ٢جـ:نفسه - ٣
  المجلد الثالث / شرح الديوان : قدرى مايو   ١٨/ ١٢٠٨ص ٣جـ:نفسه - ٤
   ١٠/ ٢٠٩٢ص ٥جـ:نفسه - ٥



 ٨٣

  فض عذرتھا فيھا صفاء اليحجب أصغر القذى لم تُ ُحمرة صفراء بكٍر  ربّ  
  . تطلق األسرار من مكامنھا حين تحل حشا شاربھا 

ُ ت راءـفـص -٥   ھا  ـنَ وْ ـَل◌َ  ةُ جاجَ الزُّ  لُ ـحتَ نْ ـ
ـال بُ وْ ذَ  الُ يخُ فَ                                          )١(مھايأدِ ـوَ شْ حَ برتْ تِّ

ئت لِ فيظنھا من يراھا قد مُ  ،منھا  ھذة الخمرة ذات لون أصفر استمدت زجاجتھا لونھا 
 ً    ذھبا
  ل     الِبِ◌◌ِ ـالبْ  ديثَ س حَ فْ ـيا نَ ـسّ ـنَ أال -٦

  )٢(◌ِ لباِب◌ِ  رِ مْ خَ  من راءَ فْ صَ ة ولٍ ـمـمشْ ـبَ                                     
  صفراء  يا صاحبى نسيانى سيرة الھم والغم بكأس خمرةٍ 

  
  قال في وصف الثياب

  ھمـــليـع قبالتٍ ـم – نَّ تراھُ ـف -٧
  )٣(واناــاألل فرواـصـع دـق ابتھاٍج◌ٍ ـب                                  
  باللقاء فرحات تزينا لھميلبسن الثياب الصفراء  ،باستقبال الرجال  ترى الفتيات قد ھممنَّ 

  وقال فى وصف الطيور
  
  نارية         ــدي راءَ ْــ فصَ  طةٍ ــيمِ وسُ  -٨

ً ــثمن                              ً ــول ا   )٤(رُ وَ زْ ـــحَ  كَ ھا لَ ــفَّ زَ  ونا
ً  بَّ رُ   المٌ مھا إليك غُ قدَّ  دجاجة ملساء منتوفة الريش محمرة مصفرة كالدينار ثمنا ولونا

  . فتى 
   رةٍ فْ ـصُ  ه وشُ طامِ ـلى اسـع لوحُ ـي -٩

  )٥(معا لَّـ تـف هُ نُ ــتـنھا مْ ـش مـرقـت                                        
  . ه فلمعتهتقاله فى وصف حد منقار الطير كالسيف الذى علته صفرة رقش

  وقال فى الغزل
   افيةٍ ـص اءَ بِ ْـ ھـأو صَ  اءَ يضْ ـبَ  دَ عْ ـا بَ ـم - ١٠

  )٦(؟ زُ نَ تَ كْ ـتُ  راءُ فْ ـصَ وال  بُّ رَ ـيُ  عٌ رْ ـفَ                                        
بعد فتاة حسناء وخمرة  ھل :ة الحسناء فقال جمع ابن الرومى بين الخمر والمرأ وقد

  !صھباء من شعر يربى ويطول وخمرة تعتصر وتختزن ؟
________________  

   ١٠/  ٢٢٣٧ص  ٦جـ:الديوان -١
   ١/ ٢٠١٤ص ٥جـ :نفسه - ٢
   ١٦/ ٢٦٠٠ص  ٦جـ :نفسه  - ٣
   ١/ ٩٥٤ص  ٣جـ :نفسه - ٤
  /جـ    ص       :نفسه - ٥
   ٧/ ١١٦٢ص ٣جـ:نفسه  - ٦

  . الشعر: الفرع . الخمرة الحمراء كالنبيذ :الصھباء . الحسناء : البيضاء 
  .  تخزن وتعتق:تكتنز . خمرة صفراء : صفراء . ينمو ويربو : ُيَربّ 

   ةٍ فَّ ــخِ  نَ ـِ م فِّ ـى الكَ ـف هُ أنَّ ـَ كَ  - ١١



 ٨٤

ُ ص نـداُرْه مْـ قـمِ                                    )١(سِ ـْـ مـَ الشّ  رةِ ـفْ ـ
  قاله فى دينار 

  من ضوء الشمس  ،خفيف فى راحة الكف كأن ثقله كله شعاع 
  

  ) التمر (وقال فى الطعام 
  
ُ ي - ١٢ ّ ال رٍ ضْ ـن خُ ـل مقَّ ـنْ ـ    ھارِ فْ وصُ ثياب ـ

  )٢(درْ ـى بُ ـى إلـوشْ  ينَ ـا بـمرھا مـى حـإل                            
  

  )رثاء ابنه محمد(وقال فى الرثاء 
   هُ الَ ـى أححتَّ  فُ زْ نّ ـليه الـع حَّ ـَل◌َ أَ  - ١٣

  )٣(دِ رْ وَ ـال ةِ رَ مْ ـحُ  نْ ـى عَ ادِّ ـالج ةِ رَ ـفْ ـصُ ى ـإل                              
  

  وقال فى الھجاء 
ُ ن - ١٤        تراهُ ـف رةِ ْـ فـصُ  وقَ ـف ةٌ ـْشـَ مـ

َ قّ ـــلى اْلْ◌◌ّ ـف بابِ ذُّ ـال مِ يِ ـنَ وَ ـكَ                                            )٤(حِ ا
  

  قاله فى نجح الخادم 
   .ترى نمشه فوق صفرة وجھه مثل سلح الذباب فوق صفرة نبات اللقاح

  
   هُ قالَ ـت عللَ ـا حـَ مـيله لبَ ـقْ ـتوَ   - ١٥

َـ ب هِ ـيْ دَ وْ ـفَ  تَ يْ ـلَّ وع                                         )٥(وارسِ  رَ ـفَ ـصْ أ
  ويروى مرة أخرى 

   هُ ـقاَل◌َ ـت عللَ ـيته لما حـلـْ وعَّ    
  )٦(وارسِ  كَ ـنـطِ ـب ذارِ ْقـمن إ رَ ـفَ ـأصْ ـب                                 

   : قاله فمن يلومه على لبس العمامه فيھجو قائالً 
ة صفراء تبلله وتلطخه أو حين حللته من رباط علوته لھنٍ  هُ قالِ عِ  حلُّ ة حين يُ قبيلتأكره 

  بالقذارة الصفراء مما يخرج من بطنك 
________________  

  ١/ ١٢٤١ص  ٣جـ :الديوان  -١
  . سبق ذكره وشرحه فى اللون األحمر واألخضر  ٣/ ٨٠٧ص ٢جـ :الديوان - ٢
  .فى اللون األحمر سبق ذكره وشرحه  ١٠/ ٦٢٥ص ٢جـ :نفسه - ٣
  كان فى خدمة امرأة   ، ى خادم ِخصّ " : ُنجح"  ١٠/ ٥٣٤ص ٢جـ  :نفسه - ٤

، فيحرص عليھا ، وكانت ترسله مع القينة منھن إذا ذھبت للغناء فى بعض المجالس، صاحبه قيان 
  . إليه أو يميل إليھا ويؤذى من تميل 

   ٧/  ١١٦٧/  ١١٦٦ص  ٣نفسه جـ – ٦، ٥
  
  ھا تِ ـاسْ   وادِ ـى سَ ـه فابِ نـتْ ـَ تأَ  - ١٦



 ٨٥

  )١(شِ ـمِ ـشْ مِ ـال رةِ فْ ـصَ ى ـف اهُـنَ ذْ وأَ                                 
  

  قاله فى على بن سليمان األخفش 
  .مش ـأصفر األذنين كالمش، ر أمه بويالغرابة خلقته إذا جاء أسود كد

   
   رةٍ ـفْ ـصُ ى ـف العقربِ ـك راءَ ـضـخ - ١٧

  )٢(طهْ ـقُ ى رُ ـة فبَّ ـحـكال شاءَ ـمـن                                       
ـَْولُّ مـن  - ١٨   رةٍ ـفْ ـصُ يـَْحـَولُّ أو َيـث

  )٣(لقْ ـعَ ـال ازبَ ــراه عـتى تـح                                      
  

  سماعيل الطاھرى يھجوه إن بن يسقاله فى الحُ 
  .عقله  وجھه ويبدو كمن أضاع تراه يحول ويرتحن ويصفر

  
  ـعْ ـشِ  لْ ـبـانى قَ ـبسَ ـكْ أْ  مْ ـكَ  - ١٩

ً ـيـا بـنَ زّ وَ  ركَ ـ                                       ُ وص ضا راْـ فـ
)٤(  

  .قاله فٮعمرو النصرانى كاتب القاسم بن عبيدهللا 
        رٌ ـمَ ـحْ ة أَ◌َ سُ ـنُ رْ ـغيب وبُ ـيَ  - ٢٠ 

   )٥(رُ ـــفَ صْ أَ◌َ  ةسُ ــنُ رْ بُ دو وـبْ ـيوَ                                    
  

  السماء ) الطبيعة (وقال فى وصف 
   رةِ مْ ــاء بحُ مَ ـالسَ  زھا قوسُ يطرَّ  - ٢١

  )٦(بيضِّ مُ  طْ وسَ  رٍ أصـف ر فىـعلى أخض                               
  

  )شمس لأثناء غروب ا( وقال فى وصف روضة
  ُصْفرةٌ  الروِض  ضرةِ فى خُ  تْ بَ رَ وقد ضَ  - ٢٢

ً  فأخضر اخضرارمن الشمس                                      )٧(مشعشعا
______________  

   ٣١/ ١٢٤٩ص  ٣جـ :الديوان -١
  .سبق ذكره وشرحه فى اللون األخضر  ١١/ ١٤٢٣ص  ٤جـ: نفسه  - ٢
   ٤/ ١٩١٨ص  ٥جـ: نفسه    ٣
  .سبق ذكره وشرحه فى اللون األبيض  ٣/ ١١٠٠ص   ٣جـ  :نفسه  - ٤
  .  فى اللون األحمر  وشرحه سبق ذكره   ٨/ ١١٠٨ص  ٣جـ: ـ نفسه ٥
  .  األخضراألبيض وسبق ذكره وشرحه فى اللون   ١٤١٩/٤ص٤جـ:نفسه - ٦
  .   خضرسبق ذكره وشرحه فى اللون األ ١٤٧٥/٣٠ص٤جـ:نفسه - ٧
  
  

  )نرجسه(وقال فى النبات 
              ــاقِ ــالفَ  اھَ فرَ ــأصْ رى ـت - ٢٣



 ٨٦

  )١(قْ ـونَ مُ ـھا الضِ ـيى أبْ ـع فـ                                       
  . جسه بلونيھا الجميلين بعين فى محجرھا الوضىء يضحك صاحبھا نرشبه ال

  
   ناصُع◌ٌ  وار أبيضٌ من النّ  ــاهُسَ ـكَ  - ٢٤

  )٢(وارسِ  فرـوأص،  ر قنوانٌ ــوأحم                                      
  

  ويقول فٮالمدح 
  ھا طالؤُ ولوال اصْ ،  ألواناَ◌ً  تِ مْ كُ من ال - ٢٥

  )٣(هْ ـوارسُ  ونِ اللْ  أصفرعالھا قميص                                     
  :قاله فى عبيدهللا بن عبدهللا بن طاھر 

  ولوال احرارھا لعالھا لون أصفركالورس ، شرابك من الكميت 
  
  وفى ،راب ــالشّ  ةِ قّ فى رِ  قاكَ ـيل - ٢٦

    )٤( قِ ـــفـالشَّ    فرةِ صُ و، الخزامى  رِ شْ نَ                              
  . إشارة إلى بشاشته وحسن استقباله :قاله فى عبدالملك بن صالح الھاشمى  
  
  ٍ◌  رةفَ صِ عَ مُ فى  نِ سْ ـمن الحُ  سٌ ـمْ شَ  - ٢٧

   )٥(ارھَ فَ صْ عَ مُ ھا ـن لَ وْ ـبلَ  تْ ـاھَ ضَ                                      
ه ويصف مجلسه وطعامه وشرابه وجواري، مدح سليمان بن الحسن بن مخلد قاله فى 

  :فقال 
من الحسن فى حلة صفراء تضاھى ) أى الجارية المغنية ٠إنھا شمس وضاءة 

  ناً سْ لوصاحبتھا حُ 
  ِر◌ٍ فَ صْ عُ ـكَ  جاءَ ـه فَ رُ ثَ نْ بَ  اهُ ـضونَ  - ٢٨

ًـ شّ رَ  شَّ قد رُ                                        )٦(ريرِ ــحَ  اِض ــفى بي ا
المنثور من حبيباته فبدا كعصفر مرشوش على ) ىّ رِ دَ أٮالجُ (وقد خلعة ، قاله فى مجدور 

  . صفحة حرير أبيض 
إلى حبات من األحجار الكريمة على وجه ) درىمرض الجُ (وھنا حول ابن الرومى 

  . ممدوحة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   ١٦٤٦/٤ص٤جـ:نفسه - ١
  األحمراألبيض وسبق ذكره وشرحه فى اللون  ١٢٢٠/٥ص٣جـ:نفسه - ٢
  ١١٩٨/٢ص٣جـ:نفسه - ٣
  ١٦٥٥/٣٩ص٤جـ: نفسه- ٤
  ١١٠٣/٣١ص٣جـ:نفسه- ٥
  ١١٤٢/٣ص٣جـ :نفسه - ٦



 ٨٧

  )على بن محمد بن الفياض(وقال فى التھنئه 
  ــصْ والعُ ر ــالحُ  ريرِ ـحـوال- ٢٩

  )١(رار ــشَّ ـال صِّ ـمرف فرــ                                       
  )  ضياالفعلي بن محمد بن ( قال في تھنئه 

حريرية صبغھا العصفر مفتوحة علي ما تضحه من محاسن العصفر كناية عن الجمال 
   –جسادھن للزينة أحيث كانت النساء تضعه علي  –
ل وقد ظ، ضلھا المصريون التي كان يف –صلية األ –ساسية فر من األلوان األصواأل  

اللون اكتسب ھذه المكانة وقد يكون ھذا ( ستعمل في النقوش الفرعونية صفر ماللون األ
  )٢() ولون الضوء نه لون الشمس ولونه الذنھمية ألوتلك األ

  وفي العصر الحديث يرمز للغيرة 
ه في الوان التي كانت تقع علي نظر العربي القديم كثير فھو يرأيضا من األوھو 

التي يغلب عليھا ھذا اللون ويراه في اللون مياه  الحيوان والنبات والبيئة الصحراوية
وقات السنة لم لنباتات التي كانت تسطع في معظم أن بعض اأب يعجالومن ، سنة اآل

ن الذوق أو مجرد ألي اللون مجرد من الحالة النفسية التي يمر بھا إيكن الشاعر ينظر 
من دما لما يعلوھا أ(باء ظا سموا الب من أن يكون قانونا مثلمالعام الذي يقر ىالجمال

شرب مال وھو إبل ال يري الظلمة في بياضھا سموا سود األبل  صفرا ألن سواد األ
  )٣() صفرة ب

والزعفران وقد ، الذھب ، صفران أھلك النساء األنما إ: ويقال في المثل العربي 
يوصف الذھب أحيانا بأنه األحمر كما سبق وصفه بن الرومي وأيضا نجده استخدمه 

  ة مثل أو الجسد عند المران البشرة ألول
  يھم ـلـعَ  التٍ ـــبقْ مُ  – نَّ ـراھُ تْ ـف

  )٤(وانا األلــ وافرــصْ قد عَ  ھاٍج◌ٍ ـبابت                                   
  ) اء ابنه ثفي ر( و داللة علي الموت أ
 ُ    هُ الَ ـحأي ـحتَّ  زفُ نَّ ـعليه ال حَّ ـلأ

   )٥(دِ رْ وَ ـال ةِ رَ مْ حُ  نْ ي عَ ادِّ ـالج ةِ رَ ـفْ ـصُ  ـىلإ                         
  كما استخدمه ابن الرومي كصفه لنقاء الخمر 

  ھا ونُ ــل افٍ ــص راءَ ـصفو أتلك 
  )٦(باذِ ـبن قُ  ريَ سْ ـكِ  دِ ھْ ـعَ  نْ قت  مِ تِّ ـعُ                                

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

وديوان  ١٩,١٨ص١٩٨٩لشعر العربي القديم األنجلوا المصرية اللون في ا:زينب الغمراوي  - ١
  ٩٤٨/٣٨ص٣ابن الرومى ج

  ص٦اللسان ج - ٢
  ھذا المبحث سبق شرحه فى - ٣
  ھذا المبحث فىسبق ذكره وشرحه  -٤
ھذا المبحث فىسبق ذكره وشرحه  - ٥



 ٨٨

  لوانألخالص لم يختلط بغيره من االصفر أما كلمة فاقع المقصود بھا أن اللون األ
  ) سيف لواصفا لحد منقر الطير كا ( 

  -:وھنا داللة اللون علي الطير حيث قال 
  ا الفاقـــــــــــصفرھأتري 

  )١(ق ـونْ ـمُ ـھا الـضـبيأع في ــ                                     
بل وقد اصفرت ألون األصفر كوصف الشاعر لإلخري متعددة ورد فيھا أوھناك صور 
نتبع ھذا بلون قد يكون ن أصفر وربما جاز لنا نباتات النوار األكل الأمناخيرھا من 

  )٢() والحديد  أي لون الصدأ( صفر وھو الجأواء درجة من درجات األ
  لفھا العرب ألوان التي وھو ليس من األ
  نتاجإال يبتعد عنھا وھي  –بن الروم اعند  –ة يصفر بمھمة داللوينفرد اللون األ

  : لقة فقال خدمامة الوال) الزيف والخداع (  
   تراهُ ـف رةٍ ــفْ ــصُ  وقَ ــف ةً ـشَ مْ ـنَ 

   )٣(قاحِ ــفي اللُّ  بابِ ذُ ـال يمِ ـنِ واـكَ                                     
ً وعشرين مرة وقد يكون اللون صفر في ديوانه ابن الرومي اللون األفقد ذكر  تسعا

فاف ولكنھا تتجمع في دائرة الزيف و الجأوالنفاق أوالخوف أ، صفر مرجعة الضياع األ
  .والخداع علي نحو ما 

تھا ارمن حيث ارتباط اش، بن الرومي كانت فرعونية التعامل ان الصفرة عند أ اوبدوي
لي المرض إشارتھا إمن حيث ، رفية الداللة نھا كانت عُ أو أسد والحقد الشر حالقديمة بال
ة لم تستخدم من قبل استطاع أن بمھارو الضعف عموما ولكن أو الداخلي أالخارجي 

أن صفر الداللة علي المرض الي حبات من االحجار الكريمة وال شك يحول اللون األ
، لوان وتجلياته الشعرية ي لعالم األكد وجود تصور كلؤلوان يرصد التشكيل اللغوي لأل

ب أتاح لالقترانحاء وبذلك ة من ھذه التجليات علي نحو من األفادإنه أومن المؤكد 
  .لوان ودورھا الشكلي والموضعي حدد مراجع األن يأ ىو التفسيرأويلي التأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ھذا ما سوف أوضحه في المبحث الثالث إن شاء هللا من ھذا البحث - ١
  سبق ذكره من ھذا المبحث - ٢
  سبق ذكره من ھذا المبحث - ٣
  

  : خامسا اللون البنفسجي 



 ٨٩

وقد ، و الحب الرزين ألي الحياد والحكمة زرق ويرمز له إحمر واأليج من األوھو مز( 
  )١()يطلق بعض الناس علي زھرة البنفسج اسم الزھرة الحزينة

  
  نن به مــفأ بُ ـطالرَّ  فسُ ـالبناء ـج -١

  )٢( هِ ـدائِ ـنبأ والً ـلــا دام مطـم                                       

  

  .ابنفسجويستھد به  ،نيناجامع الصيد وقال يمدح وھب بن
  .لقد جاء البنفسج المبتل فأھنأ به البيت كناية عن الحب

  
  جمعـــت أوراقـه  فحكــى بنفسج -٢

  )٣(كحال تشرب دمعـــاً يوم تـشـتيـت                                        
  )كناية عن الحزن(ھنا شبه زھور البنفسج بالكحا الممزوج بالدمع يوم الفراق والبنفسج 

  
  )٤(اـجَ سَ فْ ــنَ البَ أھدى إلّى الّنــْرِجــُس  -٣
  

  وقال فى وھب بن جامع الصيدناني 
عفت وتغير فضوالحزن  الھم) المقصود ظھور النرجس( نرجس للي عيون كاإ تأھد 

  .والحزن م اؤھنا كنايه عن التش -لونى 
  

  ابن جامعمدح  وقال في
  وادث به ــري والحــعـش يتَ ـيال -٤

  د الندى بحليف ؟ـت من بعـيـارض                                        
  مهـكاس والبنفسجُ  كَ دُ ـعوَ  لفُ ـال يُ  -٥

   )٥(حيفِ ـصْ والتَّ  كيرِ ـنّ ـفي حلية التَ                                         
  

  و يتنكر في تحقيقه ن جامع أن يخلف أال يريد لوعد اب
 وذكره بالمعنى وداللته الحقيقيةاستخدمه بمعنى المتنكر وھي داللة غير حقيقية البنفسج 

  .)أي ظھور البنفسج(
  ــــــــــــــــــــ

  ٢٠ص١٩٨٩اللون فى الشعر العربى القديم النجلوا المصرية : زينب عبد العزيز العمرى  - ١
  ١٢٣/٣ص ١جـ: الديوان - ٢
  ٣٩٤/١١ص١جـ:نفسه - ٣
  شرح المجلد الثانى:فاروق سليم  ٤٧٦/٢ص٢ـج: نفسه - ٤
  ١٥٨٦/٢,١ص٤جـ: نفسه - ٥



 ٩٠

ُ لـخْ يَ  اشّ ـفْ ـنَ ـر بَ ـكاذْ و -٦   )١(اجَ ـلَ يـلِـالھُ  فُ ـ

  يلج  لواذكر بنفسج يأتي بعد الھ
أن ظھور النرجس والبنفسج كانت  فھمھا وشرحھا يتبينلبيات ومحاولة وبعد عرض األ

بيات فقط في أ ومى عرض ستةسببا فى زيادة ضعفه ومرضه كما اتضح أن ابن الر
ھذا اللون فى أغراض بالغية  فظنه وألوان استخداما كما أقل األلون البنفسج وھو 

لكن من المتداول أن زھور والحزن  – لماألإظھار –الفراق  - الحب –المدح  -منھا 
برزه في البيت أكما (تدل علي الحزن والھم  ن كانت تدل علي شيء فھيالبنفسج إ

ُ بن الرومي اولكن ) الثالث  غراض أغرض من في خر غير متداول وآ وظفھا توظيفا
كما جاء في البيت  لالحب واستخدامه بلفظ الترخيم داللة علي التدلأال وھو  الشعر 

اً من الشعراء حدأه سبقول ثم استخدم زھرة البنفسج رمزا للكحل وھذه ھو الجديد فلم ياأل
اللون البنفسج يرمز إلى المرض وضعفه الذى آلم كان  خيرا وأ. في مثل ھذا االستخدام 

  .به ألن البنفسج من شھرته زھرة حزينة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ٤٧٩/٥٨ص٢ج:نفسه - ١



 ٩١

  زرق اللون األ سادسا
ينة بيخلطون  اوكانوليلة االستعمال عند العرب القدامى لوان قزرق من األيعد اللون األ  
ويري . ة ھى البياض حيثما كان ن الزرقإ :ابن سيدهبيض ويقول األخضر وبين األو

ما أن يتغشي سواد العين بياض أيضا ويقال أ. ه في سواد العين ن الزرقة خضرغيره أ
للونھا سنه زرقا أزرق بين الزرق فھو شديد الصفاء وتسمي األنه أذا وصف النصل بإ

َ كان صافي إذازرق والزرقاء ھي الخمر أيضا ويقال عن الماء األ   )١( ا
واحدة في قوله تعالي من صورة طه ن الكريم سواء مرة آزرق لم يرد في القرالون األو
  )٢( ))رقازُ  ئذيوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم ((

وھذه داللة مجازية ، كثر من وجه فقال ثعلب معناه عطاش أية علي سرت ھذه اآلوقد ف
عين المجرمين من شدة أذ تزرق الداللة حقيقية إأن ھذه   هبن سيدافي حين يري ، 

ول مرة ويعمون في ا أكما خلقو راءي عميا يخرجون من قبورھم بصأ: العطش ويقال 
ولذلك يقولون لمن انقلبت ، رھم ظذا ذھبت نوان السواد يزرق إوقيل زرقا أل، المحشر

  )       ٣(عينه وظھر بياضھا زرقت 
أھم وما ؟زرق في شعره بن الرومي اللون األا ھو كيف وظف والسؤال يطرح نفسه 
لعرب ؟ أما ھناك اختالف ؟ وإذا كان لواكب استخدمه ھل وا داللته ؟ غراض ؟ وماأل

 أويرة لعادة الوصف لذلك اللون عند العرب اضافة مغإ ىم ھھناك اختالف فما ھو ؟ أ
  بحث من شاء هللا في ھذا الإوضحه أھذا ما سوف  ؟ه ومما سبق

  
  سنان  وصف األ قال في

   ونةَ ــــمدف اءَ ـزرق ونهَ ـھدْ ـمَ  -١
  )٤(باـــــشھاألزرق األي كـباَء تحـشھ                             

   
 بن بشر المرثدي بمولود يخالط هللاحمد بن محمد بن عبدأبا العباس أوقال يھنيء 

  جمالھا داللة علي حداثتھا و) صفة لالسنان ( بياضھا زرقة مكانھا زرقا معا 
  

  وقال في وصف العين 
   مْ كُ ــھَ وـوجُ  نُ ـيِ زَ يُ  قٌ رْ زُ م كُ ـنّ ـولكِ  -٢

  )٥( جُ عَّ ـنُ  ومِ رَّ ـال نْ مِ  وانٌ ــلوم أـرُّ ال ـيبن                             

البياض  ةعيونكم زرق ووجھكم خالص، ماء روميات إبناء أ –ولكنكم يا بني العباس 
  . مثل الروم 

  ـــــــــــــــــــــــ

  ٤ص١١اللسان ج - ١
  ٣٣٠المعجم المفھرس ص - ٢
  ٨٨اللون فى الشعر العربى القديم ص - ٣
   ٢٣٨/٨١ص١ج:الديوان  - ٤
٥٩٨/٢٠٦ص٢ج:نفسه - ٥



 ٩٢

  )  المعادن( وقال في وصف السھم 
  ةً دَ يَ  ـدَ مُ  كَ ـنْ عَ  ـابَ غَ  نْ إ هِ منِ يُ  نْ مفَ  -٣

   )١(دُ رَ ــصْ مُ  قُ رَ زْ أ عِ رْ الـدِّ  ونَ دُ  كَ الَ ـنَ فَ                                        
خترق درعك سھم انه غاب عنك مدي قصيرة فاعد بن مخلد فمن بركته أقاله في ص

  الحروب  ةنه مسنون من كثرإقاطع كناية من شدة لمعانه و، زرق الحديدأ
 ھا ـتَ ـقَ رْ زُ و بـھُ زْ ـيه تَ دَّ رْ وَ وال زْ  -٤

  )٢(مر اليواقيت ـى حـرياض علـالط ــوس                               
  معدن يتخذ للحلى : الالزورد 

                                  
  وقال في الشؤم 

٥-  ُ   ر قاشر يمحأ، مٌ وؤـمش رقَ ـزيأ
   )٣(بِ ـوم ثاقــعلي الق سٌ ـنح، به اصحأل                                

  وقال في الحسد 
                 وناــــــــيـــعُ  ا هللاُ قَ ـــفَ  -٦

ًـ رقوزُ  راً ـــضم خُ ھُ وُ نحـــــ                                          )٤(ا
  

  : لحقد والغيظ حيث قال وقد رمز باللون االزرق ل
  مي ــذوي الع ولُ ـت عقـذا نامَ إ لُّ ـظتَ ـ  ٧

ً ــرقزُ  دوادّ حَ إن و                                       )٥(اظـوا حـج يكَ ـلإ ا
إن  : بي محمد الحسن بن  بن عبد هللا بن سليمان يھنئه بشھر رمضان المعظم أقال في 
الحقد والغيظ تتغاضي عن غبائھم ات ك نظرإلي ا نظرو ن أوقول الجاھليأغفلت ع
عيون زرق (  فـبصيرة وتنبه احتزار لنت بنائم ثم تردعھم بكأكالنائم وما ، وحقدھم 

  )حقدھم وغظيھم إلٮشارة إ
  وقال في الفخر 

  ه لَ ودــرخ ســمُ  قعُ ـوالنّ   هُ يتُ خلّ تَ ـ   ٨
   )٦(زرقِ أ يبِ ـاللـكـال افِ طَّ ــخ بنـــرةٍ                                 

   قصيدة يفتخر فيھا وھي قصيدة طويلة لم يوجد منھا غير ھذاوقال في 
ً أعملت في رأرة القوية وظزرق النأ: يقول  وس تلو ؤالر ىبترتعودته لكثرة  سه ضربا
  .) ر وقوته ظالن ةزرق كناية حدأ( س والرؤ

  ــــــــــــــــــــ الحسد  عن نه استخدم الزرق صفة للعين وتارة عن الجمال وتارةأفقد سبق 

  ٥٩٨/٢٠٦ص٢ج:نفسه -١
  سبق شرحه فى اللون األحمر ٣٩٤/٢ص١ج:نفسه - ٢
   سبق شرحه فى اللون األحمر ٢٨٨/٣ص١ج: نفسه - ٣
   سبق شرحه فى اللون األخضر  ١٣٦٠/١١ص٤ج:نفسه -٤
  ١٤٥٤/٢١ص٤ج:نفسه - ٥
٦٠٥شرح الديوان المجلد الرابع ص: انطوان نعيم ١٧١٠/١٦ص٤ج:نفسه - ٦



 ٩٣

خري عن الحقد والشؤم ورمز للحساد والحسد وھنا يبرز جماله وقدرته اللغوية أوتارة  
  تي بالمعني وضده للفظ الواحدأحيث ي

  
  ب وقال في النجوم والكواك

   هُ ـلَ وْ ـواكب حَ ـالك رُ ــما زھنّ أوك -٩
  )١( زرِق◌ِ أ اطٍ ــي بســلعَ  ثرنْ ـنُ  رٌ رَ دُ                                      

  
نه قطع من الدر منثور أشبه الشاعر القمر وھو في السماء ك: وقال في النجوم والقمر 

  .لصفاء والجمال زرق صفة للسماء داللة علي النقاء واأزرق وھنا أفي وسط بساط 
  

  الثياب صف وقال في و
  ا ھَ ف لَ ـلإلي إ تْ رَ ـنظ ريدةٍ ـخكـ - ١٠

   )٢(؟  زرقِ أ كمِّ ـب الً ـخج تَ مَ ثَّ ـلـتـف                                      
  

  الفتاة المصانة : الخريدة
فمن ، أليفھا نه أليه وكبھا بينھا وبين القمر الذي ننظر إيري ش: يقول الشاعر في القمر

زرق أوھنا  .الفتاة أىالمقصود بينھا ) صفة للثوب ( زرق وجھھا بكم أخفت خجله أ
  .داللة علي الصون والعفاف 

  
  وقال في وصف الماء  

   غاتٍ ــائـس تْ مَ ـھا حَ ـــبيأو - ١١
  )٣( مامِ ـالجِ  قَ رْ زُ طاق ـنِّ ـاردات الـب                                       

ھا بار ماؤُ آكالماء البارد في ) المقصود المصائب ( صائب لتكونلقد قدرت تلك الم
  .المقصود صفة المياة) زرق الجمام (  صافٍ 

   
  ) النحل ( وقال في الحشرات 

   نِ زْ ـحَ  رياضُ  ابَ ـبشّ ـني الذكرِّ ـيُ  - ١٢
  )٤(اب ــبذُّ ـالق رُ زُ ھا ــم بينـنرَّ ـت                                   

  
 –التي يترنم فوق ظھورھا  –بشبابه  –الرياض  هتذكر: هللا بن عبد هللا قال في عبيد 
  كناية عن النحل

  ــــــــــــــــــــ
  ١٧١٥/٢ص٤ج:نفسه - ١
  ١٧١٥/٢ص٤ج:نفسه - ٢
  ٢٣٦٨/٤٢ص٦ج:نفسه - ٣
  ٢٥٨/٥٠ص١ج:نفسه - ٤
  
   وقال في النمل  



 ٩٤

  ھا ــبوانُ ــيا جِ دَّ ـال قَ رْ زُ ن ـأكَ  - ١٣
  )١(ـاھرُ ـفـنَّ ــف حٌ ـائـھا تــاج لـت                                    

ضافة أما زرق وم) صغار الجراد ( مل النافر و النأت كالجراد أس فقاعافي جوانب الك
وقد سبق –بن الرومي ولم يستخدم من قبل وصف الموت فتارة يصفه بالموت االحمر ا

  :زرق حيث يقول شرحه في اللون األحمروتارة يصفه بالموت األ
  

  وصف الموت 
   هٌ ـقْ ـھَ رْ عداء مُ األ جِ ـھَ ـفي مُ  تَ ـغْ ـلوْ أَ  - ١٤

  )٢(ر ـظَ ـبال نَ  ظارٍ نَّ  قَ رَ زْ أَ  لَّ ـكُ  نْ ـمِ                                       
زرق بنظرھم أرواحھم وتوردھم معين موت ج األعداء وأھجعلت سيوفك المرھفة ترد مُ 

  عين تنظر  بال
  

  وقال في المدح 
   ـقْ الحِ  فِ ـنَ ـمن جَ  دورَ في الصّ ـشـوھو يَ  - ١٥

  )  ٣( زرقاء قلةٍ ـمن م ىضِ ـغُ ـيُ و◌ِ  ـد                                            
  زرقاء) صفة للعين ( الصدور  ىه يشفوتمه تطمئن النفوس وسكاحكأن إ

  
  وقال في النسيب

  
   دْ ـذي قَ ـال قزرَ األ هوبـثاي - ١٦

  )٤(ناءِ ـــسَّ ـال ـىف ـىَّ راقـعـال اقَ ــف                             
  

  وقال في الھجاء 
  ةٌ بـھْ ـه شُ ـنْ يه مِ ـحـواللّ  سِ أرـال ـىف - ١٧

  )٥(طْ بـالنَّ  رموسِ طـجه لوَ ـوال اءُ ـرقزَ                                   
ھه لحيته وشبه وجعن سه أشعر ريسخر من ھيئته الذى اختلف لون : وقال فى أبى قرة 
  ممزوجه بزرقه أى لحيته بيضاء  )زرقاء.( ىبخبزالمله النبط

  
  نٍ ـيْ ـعَ  ذاتُ  وصاءُ ـخَ  اءُ ـصوْ ـحَ  - ١٨

  )٦(ةرْ ـضيَ ـالمَ  ةٍ ـقَ رْ زُ في  اءــقرْ زَ                                           
  ـــــــــــــــــــــ

  ١١٠٤/٣٧ص٣ج:نفسه - ١
  ١١٣٧/٤٥ص٣ج:نفسه - ٢
  ١١٧/٥٨ص١ج:نفسه - ٣
  ١٣٧ص١ج:نفسه - ٤
  ١٤٤١/٢ص٤ج:نفسه - ٥
  ١٠٧٦/١٣ص:نفسه - ٦



 ٩٥

 –فه زرضيره المطبوخه في المعينھا ضيقتان غارتان ولونھا لون ال:وقال في شنطف 
  .ه عن ضيق العينينيانك
  

نه كان مقل في ابن الرومي وفحصه حول اللون األزرق يتضح إوبعد تدبر ديوان 
  .مه إلي اللونى األزرق والبنفسجىاستخدا

   
العرب استخدموا اللون األزرق في الوشم وإن كانوا قد خلطوا  نأ"ويتبين لنا مما سبق  
وھو يرمز إلى الحكمة ويعد من األلوان الباردة ،وبين األخضر وبينه وبين األسود  هبين

  ) ١("أي الھادئة التي تعبر أحيانا عن الحزن والكآبة والظل 
التي استخدمھا بن الرومي حيث استخدمھا ويعد اللون األزرق من األلوان القليلة 

  .  ىوالمجاز ىويتراوح مدلولھا ما بين الحقيق هفي ديوان)عشرين مرة (
  )والخمر أيضا -والماء –لون السماء (فمن مدلولھا الحقيقي 

البياض حيثما كان ويرى غيره أن الزرقة خضرة  إن الزرقة ھى( :دهيبن ساحيث يقول 
ف النصل بأنه صِ أما إذا وُ ،ضا أن يتغشى سواد العين بياض ويقال أي، في سواد العين 

الخمر  األسنة زرقاء للونھا والزرقاء ھى وتسمى،أزرق بين الزرق فھو شديد الصفاء 
  )٢()أيضا ويقال عن الماء األزرق إذا كان صافيا

  
د استخدم كل ھذه المعاني والمدلوالت في عنصر اللون األزرق قبن الرومي اونجد 
لنا إلى عالم من الشفافية و الصفاء يكاد يختلف تماما عن العالم الذي عشناه وإن حيث ينق

تجاوزه إلى المعنوي إال في نمفردات الواقع المادي ولم مع ھذه الشفافية تخلص للتعامل 
  مرات معدودة في

  
   ؤمـــــــالش 

  اشـــر ـمــر قيأح،مؤـمش أزيرق* 
  )٣(بِ ـوم ثاقـقـحس على الـن، ابهـألصح                                

وھو تشكيل الموضوع المادي تشكيال .فمعنى ھذا أن اللون ھنا كان له دور داللي محدد 
نلحظ أن الزرقة تتجاوزه ، وبرغم ھذا الدور الداللي الملفت .يجعله قريبا من المعنويات

  ة سوترتد إلى عالم الشاعر األثير إلى عالم األحزان الھام
  
   ةٌ ـفْ ـھَ رْ ــمُ داءِ ـــعاأل جِ ـھَ ـفى مُ  تَ ـعْ ـلَ وْ أَ * 

   )٤(رـظـار بال نـظّ ـن قرَ زْ أَ  لَّ ـكُ  نْ ـمِ                                      
  ـــــــــــــــــــــــ

  ١٩ص١٩٨٩اللون فى الشعر العربى القديم األنجلوا المصرية :زينب عبد العزيز - ١
  ١١ص٤ورد ھذا الكالم فى اللسان ج - ٢
  . سبق شرحه فى اللون األحمر من ھذا المبحث - ٣
  ولكن يمنعنى الحياء   الماديةأن ھناك بيتين يرمزان للداللة إلى باإلضافة  
  وقد سبق شرحه  ١١٣٧/٤٥ص٣ج:نفسه - ٤



 ٩٦

 –لون العين  –والمالحظ أن العنصر الحقيقى كان أكثر استخداما حيث تارة يصور به 
   .إلخ.....السماء  -والسيوف  –واألسنان –والماء 

ن أكما أن الزرقه تأخذ طابعا سماويا صافيا إال فى بعض المفردات الضئيله التى سبق و
وھذا يدعونا إلى القول بأن الشاعر استغل ھذه القيمه اللونيه لينقل عالم . ھا صدتُ رَ 

ض فقد الحظت أن ابن الرومي رِ ولكنه بالرغم من كل ما عُ . األرض إلى عالم السماء 
تارة نه أمن التضارب واالختالف حيث  زرق كان فيه شيءٌ الى اللون األ هاستخدامعند 

  عيون الزرقاءاللى الروم فيمثل الجمال ويستخدمه منسوبا إ
   }مْ كُ ـھَ وُ ـوجُ  زينُ ـيَ  قُ رْ زُ كم ـنـولك* 

  )١(جُ ـعَّ ـنُ  ومِ رَّ ـال نْ ـمِ  وانٌ ـلأوم رُّ ـال ـىبن                           
  الروم فھو مثار شؤم ونحس ى ينسبه إلى وتارة أخر

 ُ ُ  ،مٌ وؤـمش قرُ ـيزِ أ    رـاشـر قـمَ ـيْ ـحَ أ
  )٢( بِ ـوم ثاقـقـعلى ال سٌ ـه نحابِ ـحَ ـألصّ                               

  
رض غوظائف وأفى زرق ولكن في النھاية فإن الشاعر استطاع أن يوظف اللون األ

  .فقال فأبدع وأوجز فأفصح "لرثاءالھجاء والمدح والفخر وا"متعددة منھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  سبق شرحه  - ١
  .وسبق شرحه فى اللون األحمر ٢٨٨/٣ص١ج:الديوان - ٢
  
  . ؟ نوھوفى الحقيقة سلب للو، مق األلوان غأاألسود : اللون األسود: أخيراً و
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 رمزاً  دَ وعُ ، عدام الرؤية وھو نقيض األبيض فى كل خصائصة ويمثل الظالم الكامل وان
  . ة والفناء يوالعدم، للحزن والموت واأللم والخوف من المجھول 

، وقد جاء ھذا اللون فى المرتبة األولى فى قائمة األلوان عند علماء األنثروبولوجيا 
سود مع األبيض ھما أول لونين وضعت لھما ألفاظ ويرى كثيرمن علماء األلوان أن األ

  )١(لغات العالم لونيه فى معظم 
فقد جاء األسود فى الترتيب الثاني بعد األبيض فى قائمة ، أما فى الدراسات العربية 

بعد اللون األبيض فى المادة اللونية التى عرضھا  –أيضا  –كما جاء  )٢(النمرى 
  )٣(الثعالبى
عنھا د األخالط السوداويه وما يحدث ولّ ت (ه اللغويون العرب ضمن األلوان التىوقد عدّ 

وفى اللغة العربية .  )٤()زان المالزمة حالمؤذية واأل ،من الفكر الردية والھموم 
وللمبالغة فى ، أسود  (:عشرات األلفاظ التى تصف ھذا اللون ودرجاته فھم يقولون 

  )٥()إلخ ..........وأحم وفاحم وقاتم ، أسود حالك: السواد يقولون 
على سبيل  –وامله المتعددة ففى اإلبل وخصصت العربية ألفاظا تصف السواد فى ح

بياض خفيف كالدخان فھو  هفإن خالط، أرمك : ل يحمرة ق وادإن خالط السّ  –المثال 
   )٦(إلخ .........أورق 
 –الليل  –ى جانب عشرات األلفاظ الثانوية التى نلمح فيھا ظالل ھذا اللون مثل لھذا إ

   .إلخ.)..اب الحداد يث(الب السّ  –الغراب  –الظالم 
   ) .األلوان  غير المباشرة ( فى المبحث الثالث هسوف أوضح

أعماق الثقافات سود فى الصورة الشعرية تتطلب منا عودة إلٮألإن معايشة اللون ا(
ً يبكل دواله التى شكلت موروثا جمع) ينشحن (التى جعلته عودة إلي الجذور، األولي   ا
 ً وجه الخصوص والشعر العربى  ظھر صداه فى شعر ابن الرومى على .)٧(راسخا

سبع مرات فى القرآن الكريم  –أسود ومشتقات اللفظ  –وقد ورد لفظ . بصفة عامة 
   (( سوء األعمال  الكفر داللة على ١٠٦ففى سورة آل عمران آية . بدالالت مختلفة 

داللة على  ١٨٧وفى سورة البقرة آية )) سودت وجوھھم أكفرتم بعد إيمانكمأفأما الذين 
وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من ) (( الليل (لزمن ا

 ومن الجبال جدد بيض وحمر(( صفة للغراب  ٢٧وفى سورة فاطر آية )) الفجر 
   )).مختلفا الوانھا و غرابيب سود 

  ــــــــــــــــــــــــ
      ١٩٥، ١٨٦، ١٠٧، ٢٧اللغة واللون ص:احمد مختار  - ١
  ١الملمع ص:النمرى  - ٢
  ٥٦فقه اللغة وأسرار العربية ص:الثعالبى  - ٣
ألوان المالبس العربية فى العھود اإلسالمية األولى مجلة المجمع العلمى : أحمد صالح العلى  - ٤

  ٨٧ص.١٩٧٥-٢٦العراقى م
  األلوان المختلطه  –ھذا سوف أوضحه فى المبحث الرابع  - ٥
  ٨٤-٦٠الملمع ص :النمرى ٥٦-٥٣العربية صفقه اللغه :الثعالبى  - ٦
طبعة  -لبنان-طرابلس - جروس برس –اللون فى الشعر العربى قبل اإلسالم : إبراھيم محمد على - ٧

  ١٦٧ص٢٠٠١أولى 
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وإذا بشر أحدھم باألنثى ظل وجھه (( داللة على الحزن  ٥٨وفى سورة النحل آية 
( لي الكأبة والخزنداللة ع ١٧و أيضا في سورة الزخرف أية )) .مسودا وھو كظيم 

وأخيرا  ) ووإذا بشر أحدھم بما ضرب للرحمن مثال ظل وجھه مسودا وھو كظيم 
ترى الذين كذبوا على ((  داللة على الكفر والغمّ  ٦٠الزمر آية في سورة –وليس آخر 

  )) هللا وجوھھم مسودة 
لة حقيقية فالقرآن الكريم استخدم اللون األسود ست مرات بداللة مجازية ومرة واحدة دال

  ).فى سورة فاطر(
لى إويرمز أيضا . كتئاب السود يرمز الى الحزن والظالم وافمن المتبع أن اللون األ

ولذلك يتخذه كثير من رجال الدين شعارا لھم ، وقد كان السواد ، الحكمة والرزانة 
شعار الدولة العباسية ، وفي عصرنا الحديث فھو رمز للوقار والعظمة وعلو المكانة 

التي  ن األلفاظ وافرةأ فإن اللون األسود يحظى بنصيب وافر في شعر ابن الرومى حيث
فمن بين األلفاظ التي تدل على  ،تدل  علي مقدرة العربي علي التميز بين درجات اللون

  )١( )األسود
  )إلخ .....الزومح  اليحموم ـ األحم ـ السخام ـ ـ البغس(

الفخر ـ الھجاء  المدح ـ(غراض الشعر المختلفة وكما سبق استخدام اللون األبيض في أ
   . خدام اللون األسودكذلك استُ .إلخ .......)

فقالوا الصباح  لت بالبياض والسواد طرفي النھار والليلمثويقول علماء اللغة إن العرب 
ليل قد تأتي مرادفة للون األسود وبخاصة  ةألنه وضح في المساء ألنه سواد فلفظ

كما .ستعارة الاق ما يدعم ھذه العالقة من أساليب التوكيد أوالتشبيه أو اإذاكان في السي:
(  . عن الشباب والحقد والموت  زيةاخرى مجآكان للون األبيض من داللة حقيقية و

ةعندما يطلق على الدم عندما قيحقوأيضا من الدالئل ال داللة الحب )وسويداء القلب 
. فأصبح ھذا اللون وصفا الكيد مجازيا لسواد لى اإحمر داكنة أقرب أيجمد يصبح لونه 
  ) اللؤم والضعة (وقد يعنى بالسواد 

أما الداللة المجازية يكون عادة في الھجاء ألنه في ھذه الداللة ضد األبيض الذي يأتي 
ية للون زوالشرف وعلو المكانة  وقد تشير الداللة المجا فةعلى الع دائما ليدل ـ مجازا ـ
التى أسودت ) قدرالِ ( من الصفات المحمودة فالسواد الفحمة كناية عناألسود  إلى صفة 

للون األسود وأصبحت )صفات (من كثرة الطھي وھى كناية عن الكرم وھناك ألفاظ 
ومن ،مالزمة له وال تأتي إال معه للداللة على شدته وعدم اختالطه بغيره من األلوان 

تطيع أن يقوم بداللة ھذا اللون بدون ھذه الصفات ما أصبح مشھورا حتى أنه بمفرده يس
 تذيحومن ھذه األلفاظ التي )وھذا سأوضحه في األلوان غير المباشرة (ذكر كلمة أسود 
  . )٢(إلخ..............يب ، وحلكوك بفاحم ، ودامس وحالك ، وغر:بھا لفظة أسود 

لى ذكر إ التي تأتي دائماكصفات لألسود وأصبحت تدل عليه بغير حاجةاللفاظ وكل ھذه 
األضداد في اللغة .وللون األسود من ألفاظ. اللفظة الرئسية الدالة على ھذا اللون 

______________________  
  ).األلوان غير المباشرة من ھذا المبحث(خصصت لھا مبحثا - ١
  وما بعدھا  ١٠٣ص  ٢المخصص ج : ابن سيده  - ٢
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ت دذا اشتإالنبات  ه علي قالعربية فھو يدل على األخضر كما سبق وبخاصة عند اطال
  .خضرته 

  وبعد كل ھذا ھل ابن الرومي استخدم اللون األسود بكل ھذه الدالالت ؟
  عمن سبقوه من الشعراء ؟ ا ًوھل حقا استطاع أن يوظف اللون األسود توظيفا مخالف

  ھذا ما سوف أوضحه من خالل ھذا المبحث ـ إن شاء هللا ـ
  

  قال في الغزل 
  را ذُّ ـالدت وَّ ـفأسْ  دِ ادَ ـاألضْ  من نَ ـقـلخُ  ـ١ 

  )١(رات ـشَ ت البَ وابيضَّ ، جى الدّ  وادَ ـس                                       
اللون  سودأ با العباس بن الفرات ـقائالإن شعرھنّ أيصف شعر النساء ـ في قصيدة يمدح 

  .ووجوھھنن بيضاء 
  
  )٢( ودِ ــأسْ  فِ حْ وَ ھا بِ ـيْ ـنَ ـتْ مَ  ربْ ـضْ تَ  ـ٢

قاله في قصيدة يمدح خالد  وأيضا وصف شعر المرأة بأنه كثيف طويل يغطي متنيھا 
  .ىبالقحط
مز للشباب أو الخضاب وتارة رابن الرومي لوصف الشعر تارة للرجل فھو  تعرض

  . للمرأة فيكون للجمال وغزارته وطوله وسواده
  
  يمٌ ـھِ ـبَ  عِ زْ ـفَ  وادُ ـسَ ا ـاھـزھوَ   ـ٣

  )٣( تيالِ اخْ  رَ ـكْ ـسُ  كَ ارى لذـكْ ـسَ  ـىَ ھْ ـفَ                                
أي (تراھا :يه له فيقول الموھي من أطول ،قال يمدح علي بن يحيى النديم ويعاتبه 

  .وتتمايل وكأنھا سكرى بفتنة جمالھا مزھوة بشعرھا األسود الفاحم)الجارية او الحبيبة
  
  لٌ حَ كْ ـومَ  عٌ رْ ـقَ  دَّ وَ ـأسْ  ـلىِّ م الخَ ھَّ ـَ كَ  ـ٤

  مُ غَ لْ ومَ  رٌ غْ ـثَ  وأبيضُ  ةَ ـقَ لـْ ھا خِ ـل                                          
  عٌ ـاصِ نَ  ضٌ ـيَ بْ وأَ  وقٌ ـشـمْ ومَ  لٌ دْ ـوخَ  ـ٥

  مُ ــثخْ نى  وأَ ــْق◌ْ وأَ◌َ  بٌ ـبيرْ ـغِ  دُ وَ ــسْ وأَ                                
َـ يبَ  عدىَ ـيُ  اءَ ضَ ـيْ بَ  اجرةٍ ـوھ ـ٦   ھاـضُ ا

  )٤(مُ ـــمـحَّ ه مُ نُ مَ  هَ ـجْ الوَ : كأن  اً وادــسَ                               
  

  ــــــــــــــــــــــ
  ٣٨٧/٤ص١ج: الديوان - ١
  ٧٣٣/٨ص٢ج:المرجع السابق - ٢
  ٢٠٥٦/٤٧ص٥ج:نفسه - ٣
وسبق ذكرھم فى اللون  ٢٢/٣٨/٩٧واألبيات على التوالى  ٢٠٩٢/٢٠٩٣/٢٠٩٧ص٥ج: نفسه - ٤

  ھذا المبحثاألبيض من 
  
   دْ ــن الخَ ھا ومِ ـعِ رْ فَ  نْ ھاھا مِ زَ وَ  ـ٧
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ـــوادُ  اكَ ن ذَ يْ زَ                                 )١(د ــــوريـتـوال السَّ
  
بالسواد ، وخدھا بالتوريد وقداستخدمه أيضا صفة للعين حين قاله في  شعرھا صفو

  قصيدة يمدح الحسن بن عبيد هللا بن سليمان 
أوطغى اإلحمرار  نات  من نظرات العين فغدت حمراء دون سوادجوخافت حمرة ال

وصف ابن الرومي الشعر األسود لدى الرجل فيكون للخضاب أو  فإذا .على السواد 
  :رمزا للشباب فيقول 

  
  في الخضاب   

  ودٍ ـخ اءَ ـضـبي كلّ  ابَ ــإعج رامَ  ـ ٨
   )٢(عجيبـي التّ ذ ابِ ضَ ـالخِ  وادِ ــبس                                     

  ، وماذا       اتِ ـازئـھ نَ كْ ـضاحَ ــ فتَ ٩
  )٣(ليبـجَ  وادٍ ـسمن  ضَ ـيالبِ  قُ ـونِ ـيُ                                   

  
  رفوض من جانب النساء مالخضاب مكروه و فھذا
   نٍ ـيـبمُ  اٍض ـيب في بيــالشّ  بُ ــــخاض ـ١٠

  )٤(بـريـم وادٍ ــس ىدو وفـن يبـحي                                 
   دمْ ـنُ  مَ ـول،  وادُ ـالسّ مرءــ إذا دام لل١١

  اباـــضـخ وادَ ـالسّ  نَّ ـظ،  هُ ارتُ ـضـغ                             
ّ الش نُّ ـيف يظـفك ـ١٢   هُ ابَ ـخض أنَّ  يخُ ـ

ُ يظّ                                           )٥(باباـال شـخو يُ أ اوادّ ـسن ـ
  

أشبه بالخضاب وأن  شعره سواد ام للمرء سواد شعره وذھبت عنه النعمة لكانلو د
  .ضاب لن يرد الشيخ شاباخِ ال
  
أتيت بھذه األبيات علٮسبيل  ضاب قالھا ابن الرومي ولكننىأخرى في الخ وھناك أبيات ـ

   المثال وليس على سبيل الحصر حتى ال يتكررالمعنى
  

  ـــــــــــــــــــــ

  ٧٦٢/٣ص٢ج:نفسه - ١
  سبق شرحه فى اللون األبيض١٣٩/١٢/١٣ص١ج:نفسه - ٢
  سبق شرحه فى اللون البيض ١٣٩/١٨ص١ج:نفسه - ٣
  ٢٤٣/٢,١ص١ج: نفسه - ٤
  
  

  وقال في الشباب 
 ً   )لعلي بن الفياض( يقول مادحا

     مءٍ ـبعد ظ ــىوجھ اءَ ـم تْ وردّ   - ١٣



 ١٠١

  )١(بِ ـيـشـالم دَ ـعْ رى بَ ـدائـغ وُسـود                                   
وردتنٮإلى إلي وجھي نضارته بعد أن كان شاحبا) أي عودته إلي الممدوح ( أعادت 

  . صباي بعد المشيب
  
  نْ ــولك ـىرأسِ  ادَ وَ سَ  ىتنـسلبْ  - ١٤

  )٢(يب ـسل كلِّ   اشَ ــيَ ى رِ نَ ـضتْ وّ ـع                                    
  عة الفاخرة فخسرته ولكن ربحت األمتشبابي  لقد سلبت منى مصائب الدھر وحوادثه

  
  وقال يمدح صاعد بن مخلد

  ىكِ تَ ـشْ تَ  التي كنتَ  لْ ـالبخ نُ ــ ھي األعي١٥
  )٣( ودُ ـأس والرأسِ  مواقعھا في القلبِ                                           

  
عن كناية )أسود (وأنت شاب  تلك العيون الواسعة الحسنة ھي التي ألمت سھامھا قلبك

  . الشباب والجمال
  
  ى       ـعل لٌ ـيـيه دلـف كوادُ ــسَ  ـ١٦

  )٤( همالَ ـــــــيه عـوف بابٍ ــش                                    

  .عليه  كيدهأالشعر دليل على شبابك وصباك وھو عالمة  فسواد
  

  ب الشباب دوقال ين
  
  تاھاـف زمانُ ــال مرُ ـغِ ـي ةٌ ــ دول١٧

  )٥(ما الشباب ـيـسسواد ـبال دتوِّ ـسُ                                     
  

  أن سواد الشعر ھو عالمةالشبابأى 
  

  -:كما استخدم ابن الرومي اللون األسود في داللة مجازية فقال
  

  ــــــــــــــــــــــ
  ٣٢٨/٤١ص١ج:نفسه - ١
  ١٣٨/٣٢ص١ج:نفسه - ٢
  ٥٨٥/١٣ص٢ج:نفسه - ٣
  ٢٤١١/٨ص٦ج:نفسه - ٤
  ٣٣٤/٢ص١ج:نفسه - ٥

  با ـَ قـتَ ـفاح تاراِن◌ِ ـمـي نِ واداـسَّ ـال اءَ ـج - ١٨
  )١(بتقَ محَ  يرَ ـخ اهُ دـه ونـِ لمــمن عِ                                        

  
  .قاله في الحسن بن عبيد هللا بن سليمان



 ١٠٢

  ) البصرة والكوفة(داللة المكان  )السوادان( فــ
ود داللة علي الموت ـكما أنه استخدم لفظ أس.وبا ـأراد أن عطاءه ليس مقطوعا وال محج

  -:فقال )األسود_  األزرق_ األحمر(موت بثالثة ألوانـوبذلك دل علي ال
  
  بفضلكم◌ِ  وهُ لُ مَ ـشن تَ ئ أَ رِ ـأمِ  ـىلَ وْ وأَ  - ١٩

  )٢(دُ ـربأْ  ودـأسْ  وتُ ـمـوال كمُ ذُ ـيـقِ نَ                                   
والموت قريب منه فھو أحق ،وأنقذتموه من أيدي األعداء.لد مخْ في مدح صاعد بن َ هقال

بكلمة "أسود"وأيضا فقد قرن لفظ )يقصد الموفق العباسي(الناس بأن تشملوه برعايتكم
  . الليالي

  
  -:داللة علي الفقر والخوف فقال 

  ةِ روَ ثَ  لَّ ـك ىمَ ــحا ِ ـانِ ـعْ أرَ انا وَ ـمـحَ ◌َ  - ٢٠
ّ الل ضَ ـلنا بيدَ ـأبْ وَ                                     )٣(اــھودِ ـبسُ يالي ـ

  
  )ھاجيا(وقال في الحشرات 

  ــترىعْ يَ  ودُ ـسْ أَ  رَ ـذكـالّ  ذاكَ  أنَّ ـوك - ٢١
  )٤( وادُ ـس◌َ  ؤادِ ـالف ويداءَ ـس هُ نـم                                           

  يم بن المدبرـبراھإ:قال يھجو 
  ا سويداء القلب وكأن ذكري لك حبة سوداء عظيمة يصيب سوادھ

  
  وقال في الحيوان

٢٢ -  ُ   ةٌ دَ رْ ـــبه قَ  تْ اءَ ـج دُ وِ ـيْ ـسَ أ
  )٥(شِ رَ ـــفْ ـمـال ةُ ـاويـغ داءُ ـيوَ ــسُ                                   

  
  ھا ــتـاسْ  وادِ ــسَ  ــــنابه فـىتْ اتَ - ٢٣

  )٦(شِ ـمِ ـشْ ـالمِ  رةِ فْ ـفي صُ  اهُ ــنوأذْ                                        
  ــــــــــــــــــــــ

  ١٩٤/٨٠ص١ج:نفسه - ١
  سبق أن أوضحتھما فى اللون األحمر واألزرق - ٢
  ٥٩٥/١٦١ص٢الديوان ج - ٣
  ٦٠٦/٤٢ص٢سبق ذكره وشرحه فى اللون األبيض الديوان ج - ٤
  ٧٣٨/٢٩ص٢الديوان ج - ٥
  صفرسبق ذكره فى اللون األ ١٢٤٩/٣٠/٣١ص٣ج:نفسه - ٦

  :مان األخفشبن سلي ىعل ىقاله ف
ذا جاء إجاءت القردة السوداء المشبوھة الفراش بمولود أسود مثلھا وبالغرابة خلقته 

  أسود كدبر أمه وأصفر األذنين كالمشمش
  كما استخدم األسود صفة للحيوان في الھجاء فأيضا استخدمه في المدح

  



 ١٠٣

  )١(اـھـداقِ ـأش ـىعل ودُ ـسّ ـال طْ ـطـخلوا - ٢٤
  

  ومن كثرة سوادھا م الفھود خطوط سوداءحول ف: قاله في الفھود
  ).أي يكتحل به(يؤخذ منھا الكحل 

  
  رتْ ـعذُ  ىالت شِ وحِ ـس والـاإلن ؤنسَ ـيا م - ٢٥

  )٢(الـبَ ـوالجَ  ودَ ـالس ودَ ـاألسومن أخاف                                      
لسود أنت مؤنس اإلنس والوحوش المذعورة وأنت مخيف األسود ا: وقال في القاسم

  .البطاشة بما في ذلك الجبل الذي يضمھا 
  

  وريوقال في الط
  عِ ـنواص ٍض ـوبي ودِ ـسمن  حَ رائِ ـط - ٢٦

  )٣(اـعـأبق نَّ ھُ ـمن م األرِض ـأدي الُ ـخَ تُ                                     
   رةٍ ـعوزُ  وادٍ ـس ذى دٍ ـيـبج نَ ـيـمش - ٢٧

  )٤(رعاـأق أسودَ  يدِ ـجـال ةـيبـورأس ش                                  
  :درالط قاله فى

  ور السود المتساقطة الريش ورأسھا الشبيه برقابھا وال شعر فيهييصف رقاب الط
  

  وقال في الھجاء
   ودـاألس ىأب وادِ ـس من تَ نْ وّ ـتكَ وَ  - ٢٨

ً ـخـش                                         )٥(وادــلسَّ أبا ا ىنَّ ـكيُ  صا
  ھو أبو طالب أديب ولغوي وكان خاصة الفتح : فضل بن سلمه قاله في الم

  بين خاقان وزير المتوكل
  يقصد الشاعر أن المفضل يشبه _ ولو تكونت علي شكل أبي األسود الدؤلي

  أبا األسود في لونه وليس في علمه
  .كن للسخرية والھجاءول، واد وليس العلمفأخذ ما أقبح فيه وھو السَّ 

  ــــــــــــــــ

  ١٧١١/٢ص٤ج:نفسه -١
  ١٩٢٥/٤٠ص٥ج:نفسه - ٢
  سبق ذكره فى اللون األبيض ١٤٧٧/٥٦ص٤ج:نفسه - ٣
  ١٤٨٠/١٠٠ص٤ج:نفسه - ٤
  ١٠٦/٣ص١ج:نفسه - ٥

  مٍ ـفـك عٌ ـواس ـىسـفم،سفكم مٌ ـف - ٢٩
  )١(بِ بَ ذَّ ـن الـم اودّ ـسأقد  رانِ ـومنخ                                

  حط من قدر مرتكبيهن الفجور يأأراد : قاله في البحتري
  
  هُ ـراشحُ  نتَ أ حٍ ـرشْ ـك طٍ ـفْ نِ  وأىُّ  - ٣٠

ً تْ ونَ ،ونٍ ـل وادَ ـس                                  )٢(بِ ـتسَ ـمك يرَ ـغ نا



 ١٠٤

  أن البحتري رائحته أنتن من رائحة النفط: وفي نفس القصيدة السابقة 
  
  طاؤهُ ـمـر شــحـلجا بابُ  وداءُ ـس - ٣١

  )٣(هْ ــجَّ ـه عَ ـفُ ـسَّ ـك نْ ـمَ  لِّ ـكـلِ                                 
  

  )لعضو المرأة(نا صفةھالسواد : قاله في كنيزه
  والبيت كناية عن الفجور وعدم العفة

  
  ـيْ دَ وَ ـــباألس كَ ـيـلَّـ حمْ أما وُ  - ٣٢

  )٤(شـطَ ـغْ األَ  ـىمـوالع ـىجلون الدُّ  نـ                          
  

  األخفشقاله في علي بن سليمان 
ليصيبنك مني ھجاء ترى فيه ى وسواد العم ىسواد الدج، وحق من زينك بأسوديك

  . األحياء ضربا من الموت عيشك فى
  
  ادُ سَ ـوالفَ  نُ وْ ــكَ ـال رهُـيَّ ـغَ  - ٣٣

  )٥(وادُ ــــــسَ  هُ دّ ــخَ  ـىف والحَ                                  
خده سواد كناية عن  علىناصرله  حفص سيستعين علي الشعر حين ال ىقاله في أب

  القبح ودمامة الخلقة
  
  ئ به ـما يج حِ ــبْ من قُ  دُّ وَ ـسْ يُ  - ٣٤

ُ ـق أنَّ ـى كحتَّ                                    )٦(مِ ـحـفـبال فَّ ـسد أ
  ن أفعاله تسود وجھه وكأنه قد تناول الفحم األسودإ: سليمان المغنى وقال في أبى

  .ود بشرتهفسّ 
  ــــــــــــــــ
  ٢٧٣/٦٧ص١ج:نفسه - ١
  ٢٧٤/٨١ص١ج:نفسه - ٢
  ٥٠٢/١٩ص٢ج:نفسه - ٣
  ١٢٥٠/٤١ص٣ج:نفسه - ٤
  ٧٩٥/١ص٢ج:نفسه - ٥
  ٢٢٤١/١٦ص٦ج:نفسه - ٦

  وصف الجماد وقال فى
  ـويـتس ضاءَ ـبي لَّ ـك كـيـف دتْ وّ ـس - ٣٥

  )١(ھيبزـتكال ولُ ـقـعـتراه ال داً ـ                                     
ًـ فـائـحـص ىَّ وا علدُّ رُ  - ٣٦      ا ـھـودتُ ـسَّ  ا

  )٢(اقِ ـوال استحق قّ ـبالحَ  مْ ـكُ ـيـف                                    
  مدحكم أعيدوا لى أوراقا سودتھا فى: زمانقاله في ھجاء أھل ال
  وال يليق بكم،الذي ال تستحقونه



 ١٠٥

  
  ـف تَ نْ أَ  واداً ــــسَ  تْ ـمَ رْ أَ  - ٣٧

  )٣(لُ ـــحـيَ ور راً ــمْ أَ  تْ نَ د أَ ــلق يهـ                               
  كيف رمت يد الصفار جيش بني العباس برايتھم السوداء وأنت فيھم: يقول

  انھا لجريمة كبري تستحق العقوبة
  ى صـدر حـافـظ    ف كھا بيضاءَ نحتُ مَ  - ٣٨

  )٤(مِ ـراق رقِّ  ىف وداءَ ـس تْ لـَ ثَّ ن مُ وأ                                      
  اھَ ـولـما حَ كـلَّ  َترى وأضحتْ  - ٣٩

   )٥(ادَ وَ ـــأسْ  الً ـــبَ جَ _ ا ھَ متِ لُـ ظُ ـلِ                                     
  

  حولھا مثل الجبل وصارت تري ألنھا عمياء كل شيء: يانقاله في ھجاء العم
  )ىأسود صفة للجبل وھو كناية عن العم(األسود 

  
  ىنوصف األوا ىوقال ف
  فٌ طَ ـخْ مُ  ضُ ـيأبَ  بِ رْ ـبھا لشَّ  طوفُ ـيَ  - ٤٠

   )٦(َيُد◌ُ كْ أَ  ودُ ـسْ أَ  احِ بالرِّ  لهُ  دُ وُ ـــجُ يَ                                     
  اآليـادى ضُّ ـيَ بْ تَ  بحيثُ  نتُ ـنخُ أَ  - ٤١

  )٧(رامُ ـــبِ ـوال مطابخُ ـال دُّ وَ ـوتسِّ                                   
    

  . الثماروقال في 
  لةُ ـدَّ ھَ مُ  نابٌ ــأع كَ ـنيذَ  وقَ ـوف - ٤٢

   )٨(وانُ ـماء ألـلـظن من الَّ ـھُّ ـل ودٌ ـسُ                                     
  ــــــــــــــــــــــ

  ١٤٥/١١٢ص١الديوان ج -سبق ذكره وشرحه فى اللون األبيض - ١
  ١٦٥٦/٥٤ص٤ج:نفسه - ٢
  ١٩٥٩/٢١ص٥ج:نفسه - ٣
  سبق شرحه فى اللون األبيض ٢٢٧٧/١٨١ص٦ج:نفسه - ٤
  ٦١٩/٧ص٢ج:نفسه - ٥
  سبق ذكره وشرحه فى اللون األبيض ٥٨٧/٤٥ص٢ج:نفسه - ٦
  سبق ذكره وشرحه فى اللون األبيض ٢٢٨٩/١٥٠ص٦ج:نفسه - ٧
  ٢٤١٩/٢ص٦نفسه ج - ٨

وفوق ھذا فقد ھيجت أشواقك ثمار الكرمة السوداء : سماعيل بن بلبل إمدح  ىقاله ف
  .وادھا من الليلوكأنھا استمدت س

  )أي شجرة(وقال في وصف النبات
  يھا ـعل أنَّ  رَ ـيـغ وداءُ ــس ىَ ھ - ٤٣

ُّ لھدْ تَ  ةً ـمـلظُ                                         )  ١(وبُ ـلـقـھا الـم منــ
ً إف) أي شجرة(باإلضافة إلى سوادھا    يجعل القلوب حزينة ن عليھا ظالما

  ).في الخضابأي شجرة سوداء تستعمل  - سوادھا(



 ١٠٦

  
  )واصفا دانة قبيحة المنظر ( وقال في العتاب

  مْ ـھُ ـعذلك ما راَ  لِ ـبْ ـومن قَ  - ٤٤
    )٢(ودِ ـــاألس ىـاب أبِ ـضـخِ  وادُ ـسَ                                     

ركبه دانة قبيحة المنظر اوقد دعاه إلى بعض الترف ف: وقال يعاتب أبا سھل بن نوبخت
  .ثل خضاب أبي األسودأعجبھم الخضاب م
   مةوقال فى وصف األَّ 

  ـــالشْ  رِص بَ  ىال لم ينتسبْ  ءُ سودا - ٤٥
   )٣(قِ ـھـوال بَ  فةٍ ـلـر وال كــَق◌َ ـش                                         

مة السوداء ليست مثل الزنجيات ن ھذه األإ :لھاشمىقال في عبد الملك بن صالح ا
   .صلات والشفة السفلي الذنئيات األكف او المشقوقالعابسات األ

ً وجُ أ وصاصُ ال تلكَ  تْ ـمَ ـكتَ ـتَ وما اسْ  - ٤٦    ھا
ًـ باحـق                                          )٤( ِص ناقِ ـعَ  دٍ وـس وانَ ـلأوال ا

للنسوة  اً سود وھا قبيحةقاله في مدح عبيد هللا بن عبد هللا وان تلك العيون لم تخف وج
  .و متھتكاتجساد أضئيالت األ

  اء  دستجوقال في اال 
   ھهُ ـوجَ  دتَ وَّ ــس تَ نْ أتا إن أوْ ـويا سَ  - ٤٧

َ فَ                                       ً بومعتــ  حَ ــبصْ أ ً ـيه وعـعل ا   )٥( اتبا
  :يقول  لنوبختىجعفر محمد بن علي بن اسحاق ا ىبطلب كساء من أ

   .طلبهما أنى من حرمتإن تسود وجه الشعر أنه من العار إ
  وقال في التھنئه

ُ ن بـم عٌ ــوالــط رَ وُ دُ ـبوُ  - ٤٨    دورٍ ـ
  )٦( ودِ ــسُ  رَ ــيجـيان دَ ـال مِ  وسٍ ـمـوش                                   

  ـــــــــــــــــــــ
  ١٦١/١١ص١ج:نفسه - ١
  ٧٥١/٣ص٢ج:نفسه - ٢
  ١٦٥٥/٤٤ص٤ج:نفسه - ٣
  ١٣٦٦/٢ص٦ج:نفسه - ٤
  ١٥٣/١١ص١ج:نفسه - ٥
  ٦١٨/٤٥ص٢ج:نفسه - ٦

نتم بدور ظھرت ذاك ولى عھد وأ ذإوعتضد موقال يھنيء القاسم بن عبدهللا بمولد له وال
  ولم تظھر من الظالم الحالك السواد  ،شموس من بدور
  ) مهأ(  الرثاء وقال في

  بنالوُ ـقُ  يكِ ـعل تْ دَّ وَ ـسْ اف دناكِ ـقْ ـف - ٤٩
  )١(مْ ـمَ ـلالَّ  تْ بيضْ وا دَّ سوَ ـتَ  نأب تْ قَّ وحُ                                    

   هْ ورُ ا نُ ــسَ ـكَ  ُض◌ٌ يً بْ مُ  دَّ وَ سْ اف - ٥٠
  )٢( ىـسِ ـمُ رْ ـطُّ ـال كَ الِ ـا حمَ الـظَ  ىِ بْـ لـَ ق                           

  



 ١٠٧

  سي عن الحزن واآل ةفسود كناي
  ه ـمامَ ـس ياتِ ـاضـقـال انايـمـال ميزُ ـي - ٥١

ً ـلأ شِ ـقْ من الرَّ                                    )٣(مْ مَ كالحُ  ودِ ـسَّ ـالو أ وانا
أخذ من )الموت  أى( نه أقاتل ك هوسم، نيابه أفاعي يفرز الموت من األ أى( أنه 
  .فاعي المنقطة والسواد كالفحمةاأل
   

  ) ذم ما يشبه المدح ( وقال في التھكم 
  احٌ ــــضه وّ ـيـف وادٌ ـسَ  - ٥٢

  ر جْ ـَّ نـم والـيـخـال ريمُ ــــــك                                   
   هٌ ــيــاشَّ ـه شـتِ ـامَ ـھ ىلـوع – ٥٣

  )٤( رِ ـــسْ ـالنَّ ـك ءُ اودــــــس                                    
   

ه وضاح السواد كريم في طبعه سود لكنث به ھو أيعب ىبكر الطالقان ىبأوقال عن لسان 
بدليل المبالغة فيھا  ثاق من قبيل التھكم والعبوھذه الصفات كلھا تس –صله وفي أ

  .س النسر فرأسه كرأ، ء مھيبه فاضة ذو شملة سوداوالتكرار واإل
  وقال في المدح 

  سود كناية عن الجحود استخدم بن الرومي اللون األف
  ـيْ يد بَ ى ازــن تجأور ـــومن الج – ٥٤

  )٥( ءوداـس ايد صــمخل نضاء مـ                                     
   ةِ وّ ـــــــفـقْ ْـ بم هِ ـاديـيأوال  - ٥٥

  )٦( هئوداـــــسـبه ـنُ ـمُ  اؤهـضيْ بَ                                   
  ـــــــــــــــــــــ

  بيضسبق ذكره وشرحه فى اللون األ ٢٣١٠/١٧٦ص٦ج:نفسه - ١
  سبق ذكره وشرحه فى اللون األبيض  ١١٦٢/٧ص٣ج:نفسه - ٢
  ٢٣٠٦/١٠١ص٦ج:نفسه - ٣
  ١٠٨٥/٣٢,٣١ص٣:نفسه - ٤
  سبق ذكره وشرحه فى اللون األبيض  ٩٢/١٩٧ص١ج:نفسه - ٥
  سبق ذكره وشرحه فى اللون األبيض ١٤٠/٣٢ص١ج:نفسه - ٦

السواد كناية عن االحسان ( ي ويستھده به بنفسجا انقال في مدح وھب بن جامع الصيدن
  ن القليل من االحسان ال يمحو الكثير منهإ) 
   

َ ثْ أَ  - ٥٦    مُ ــھـناس كلَّ الّ  وادَ ـسَ  ىنيْ ـعَ  تُ رْ ا
  )١(ا ضحَ َو◌َ  فيھمُ  واهُ ـسِ  يتُ أما رـف                                         

  سماعيل بن بلبل امتھم والغرض مدح إاي بعضھم وع) سواد( المقصود
ئل ه سوى شماشاھد شمائل ظاھرألقد نظرت نظرا دقيقا متتابعا في الناس كلھم فلم 

  عيل اسمإ
   ةٍ وَ رْ ثَ  كلِّ  ىمَ انا حِ عْ رَ أانا و مَ حَ  - ٥٧

   )٢(اـھِ ودِ ـسُ ـب يالىـلالّ  ضً ـلنا بيدَ بْ أو                                   



 ١٠٨

  ) كناية عن الفقر والخوف ( المقصود باليالي السود 
ُ ضْ فَ أوال  - ٥٨    مُ ـكمُ الَ ـمَ  ىِ ف فرِ حْ ت بَ ـ

  )٣( دوْ ــوالسُّ  ٍض ـيِ ـبِ ـال الوَ ـطَ  بٍ ل وھْ آا ي                             
  ي اليالي والبيض النھار ھنا داللة علي الزمن أ) السود ( 
  
  ه بنائلِ   ىدِ عْ المُ  ىوَ سِ  ميرُ األ لِ ھَ  - ٥٩

  )٤(؟ ودـوالسُّ  ِض يْ البِ  وفِ رُ صُ  ءِ داـعَ  ىعل                                  
  الزمنكناية عن نوائب ومصائب ) ودالسُّ (

  ھا ـس لَ ـولي ودٌ ـس مٌ ـمَ ـعُ  ظاھرتُ ـت - ٦٠
  )٥( فُ ـشـكنْ ـمُ  هللاِ  دَ عُ ك بَ ـھـال بوجِ إ                                    

  الحسين  أبىقال في مدح 
(    رھا عني ويزيلھاأبا علي سواك من يحسوليس لي يا ،  أماميوھموم  ءماغقد بدت 

  ) لھم والغم اد المقصود اسو
  ھا ـوارثُ  ابَ ـحساأل دَ سوَّ ذا إ يضُ ـبي - ٦١

   )٦(ضُ ـھا بيرـثِ فى إ مْ ـھثارُ أو وـحَ ـأض                                    
  حسابخالق واألء السمعة واألكناية عن سو) دسوّ (

  اد  سَّ وقال في وصف الحُ 
   اوـــــحـبـصأ ناسٍ أن ـم - ٦٢

   )٧(اـــــقَ ــلـوبُ  وداً ــسم ـھـيندِ  فى                               
  ــــــــــــــــــــ

  ٥٠٧/١٠ص٢ج:نفسه -١
  .بيضسبق ذكره وشرحه فى اللون األ ٦٠٦/٤٢ص٢ج:نفسه - ٢
  .بيضسبق ذكره وشرحه فى اللون األ ٦١٠/٥ص٢ج:نفسه - ٣
  .بيضسبق ذكره وشرحه فى اللون األ ٦٢٨/١١ص٢ج:نفسه - ٤
  ١٦١٤/١٥ص٤ج:نفسه - ٥
  . كره وشرحه فى اللون األبيضسبق ذ ١٤١٣/٩ص٤ج:نفسه - ٦
  ١٦٣٠/٤٤ص٤ج:نفسه -٧

صفة ) فسودا (يصف حاسديھم المارقين عن الدين المتغريين : ل حماد يقول آوفي 
  للحساد 

  وقال في وصف السيوف 
  ا ھَ رُ ـثـكأ وفِ ـيــالسَّ  نَ وُ ــفــن جإ - ٦٣

   )١(لقِ ـمخت رُ ـيـغ قُّ ـحـوال دَ وَ ــسْ أ                                        
  صفة لقراب السيوف      ) سودأ( 
  قاله في عبد الملك بن صالح الھاشمي  

  .قراب السيوف معظمھا لونه اسود 
مدح قية في لون الوجه فقال في قصيدة يسود بداللته الحقيبن الرومي اللون األاورد وأ

  عبد الملك بن صالح الھاشمي 
  



 ١٠٩

   قِ ـقـعن يَ  وادُ ــالسَّ  ر ذاكَ ـتَّ ـيف - ٦٤
   )٢(قِ ـسـنَّ ـال ىـاأللـھا كرِ ـغـمن ث                                      

) وادفالسّ ( الءسنان ناصعة البياض كاآلء الوجه في ثغرھا أودالسّ  همن ھذه األيقول إ
  .صفة للون الوجه  

                  
ن خالل بن الرومي استطيع حصرھا مابيات وتوظيفھا لدي بعد كل ما عرض من األ

ن أسود يمكن التي احتوت علي اللون األ –بن الرومي ا –بيات األعرض و ديوانه
  :تي استخلص اآل

 -الھجاء -المدح( غراض منھاابن الرومي في عدة أسود استخدمه ن اللون األإ* 
  ).لخ إ......نواعه المختلفة والرثاء أالوصف ب

و الريشة التي يستخدمھا داة أألكما استخدمه في رموز وكنايات مختلفة فكان بمثابة ا
 –الشباب ( مثل جمل شكل ومنظر ي لوحته الفنية التي يظھرھا علي أالرسام ف

 –القوة  –الضعف  –الرذيلة  –ة سَّ الخِ  –العطاء  –الكرم  –لون الوجه  –الخضاب 
 .لخ إ........لموت والمصائب والكوارث ل اً وصف الحيوانات وكان رمز

ُ يضا استخدمه في الوأ خر معه فمن المالحظ آدون اقتران بلون  قليل النادر منفردا
ولكن االكثر استخداما بجوار اللون  –صفر األ –خضر األ –حمر استخدمه بجوار األ

أنه في ما االبيض فرمزا للشيب فكأسود رمزا للشباب بيض مكان مالزما له فكان األاأل
ح اللون الذي ين حتي يتضلون من الزخارف مستخدما لونأيعرض عليھا  لوحة فنية

 "  .ضد يتضحالب ءيقال الشي" و فيماأرده أ
ُ   هنإوالحق يقال *  بعدة سود ففي البيت الواحد في استخدامه للون األ كان بارعا

لكي ال يصيب السامع ) يسود  –ود مسَّ  –سوداد إ–سود مثل أ(اشتقاقات مختلفة للفظ 
  يضاولذلك أ)  لبسمن الآ( ن يحدث لبس في المعني أ بملل أو خشى

  ــــــــــــــــــــ
  ١٦٥٧/٦٤ص٤ج:نفسه - ١
    ١٦٥٦/٥٤ص٤ج:نفسه - ٢
  
خضاب يوضح كيفية استخدام الكلمة الواحدة في المعني وضده حيث نراه كان رمز لل 

ال من يملك ثروة كل ھذا ال يصور إ، ري رمز للنساء خالمكروه وتارة للشباب تارة أ
النفس  ايامور الشعر والشعراء وخبأحاذقا ماھرا العالم بفكان . بالغية ولغوية عاليه 

  ىخرفيھا مرة أ –ر ظب النجفي –والشؤم  التطايرالبشرية كما استخدمه في فكره 
للونين األبيض واألسود ثم للوان استخداما كما يتضح من خالل ھذا المبحث أن أكثر األ

قلھم استخداما اللون يليھا األحمر واألخضر واألصفر واألزرق على الترتيب وأ
ن كان يدلنا على شىء فيدل على أن الشاعر يعكس اللون األبيض لديه إالبنفسجى و

نھا واضحه وضوح الشمس فى شعره للوھله األولى أما األسود فكان لشيب فإفكرة ا
الشباب فكأنه ينعى حظه من خالل شعره فكان بمثابة  ةيعكس انعكاس واضح لفكر

ه وشخصيته الحزينه المليئه بالمفارقات  والتجارب وحوادث ه التى تعكس صورتآالمر
إنه حياته من شعره وأيضا يتضح مما سبق / الزمان أو كما قال عنه العقاد  وادروك

يبدو أن أباه كان ((شوقى ضيف / لى االفتخار بالروم وبأصوله  ويقول فى ذلك أشار إ



 ١١٠

لكتاتيب  وكانت ُتعنى ض انه ذلك من التعليم فالتحق ببععلى شىء من  اليسار مكّ 
من الحساب  شعار والخطب وشيئان الكريم وتلقن الناشئه النحو وبعض األبتحفيظ القرآ

يده وعينه وكانت تكتظ بكتب  وكانت دار الحكمه التى عنى بھا الرشيد والمأمون مدّ ....
 تمثال ويتمثل يھا انقضاضا يقرأ ويستوعب ويستسيغالفلسفه وعلوم األوائل فانقض عل

كما نكثر أسماء الكواكب  نلى حكماء اليونان األقدميإشاره نادرا ونكثر فى أشعاره اإل
نه كان يعتنق االعتزال ضيق الصدر سريع التغير أويقول أيضا  )١()) والنجوم 

نه  كان يضيق  ببعض ممدوحه فينقلب ھاجيا إويتضح  ذلك فى أشعاره  ف(نقالب  واال
ن كان يلقاه يراه كالمتوجس المذعور وكأنما كان فى ن مإويذكر معاصروه أيضا . لھم 

 )٢("تاللخأعصابه شىء من اال
يحب "كان ) ص(ن النبى ؟إ: )٣(وعندما سئل ابن الرومى عن كثره تطيره احتج بقوله

  "الفأل ويكره الطيرة
ومن المؤكد أن ھذه األخبار وما يماثلھا دخلتھا " (شوقي ضيف علي ھذا الكالم/ ويعلق 
  )وقد يكون بعضھا اختلق عليه اختالقا، يرةثمبالغة ك

شوقي ضيف ألنه مبالغة وتھويل وافتراء عليه وليس معني ذلك /وأنني أتفق مع رأي 
  نما أنفي عنه المبالغة فيهإأنني أنفي عنه تطيره و

وينضح جانب من جوانب شخصية ابن الرومي من شعره فكان يعكس أنواعا من  *
   ما شديداً ة الواصف لھا وھذا يفسر أنه كان نھِ الطعام المختلفة فكان بمثاب

كما يكثر من ، ولذلك يكثر في أشعاره وصف األطعمة من كل لون حلو وحامض 
  ."م في خشكنانجهله القاسم بن عبيد هللا السُّ  سَّ وصف األشربه ومن ھنا دَ 

  ظاھرة الزھد والتشاؤم عند ابن الروميضيف شوقي /ويفسر 
  ـــــــــــــــــــــ

  ٢٩٧العصر العباسى الثانى ص: شوقى ضيف  - ١
  ٢٩٨ص:السابق  -٢
  ٣٢٣السابق ص - ٣
  
فيه تشاؤم واسع ولكن  ىن ديوان ابن الرومي يجرإ(نه يوضح الفرق بينھما بقولهإف

التشاؤم شئ والزھد شئ آخر والتشاؤم خاصة عند ابن الرومي نقمة علي فقدان المتاع 
قيق دكي وحس مرھف وشعور إمتاز بقلب زبه  ت علي شاعرنابَّ نقمة صُ  ىبالحياة وھ

في كثير من جوانب شعره يصور الحياة سوداء حالكة وكانت لديه قدرة علي  ىفمض،
   )١()النظرات الكلية الجامعة

شوقي ضيف في كل ما قاله عن ابن الرومي وخاصة في تفسير فكرة /وأنني أتفق مع 
  التطاير والفرق بين الزھد والتشاؤم

لي جانب إلو أن ابن الرومي كان رساما  ليّ إيخيل "  )٢(لق معلقالي شعويقول 
  كامال ىوتوزيع األضواء ألعطانا محتو، يجيد اختيار الخطوط واأللوان،الشعر

  ويدلل علي ذلك.لألبيات 
  رَ ـضـحاب بأخـوس السّ ـرزھا قــطيُ * 

  ر مبيِض ثْ ر أَ ـأصف ـىف رَ ـأحم ـىعل                                    
  في غالئل بلتْ ـأق ودِ ـال خـيأذّ ـك* 



 ١١١

  ضـصر من بعـض أقـبغ والبعـمص                                  
  
نه يرتب المقابلة بين ألوان قوس قزح السلمية وبين أذيال ثوب يقول إ) هلھا في جھيزاق(

   )٣"(بن الرومي فحسبذلك غير ميسور لواحد من الشعراء إال ال،الحسناء 
فإذا باأللوان أمام ،بعد استجمام واكتفاء،مدح يفتح القلب علي الحياة  ة جووفي اللوح

أن  ليإ الصبيحوھذا يدعو الحبيب ،أوراق الورد  تأثير تسحب،العين والبصيرة زاھية 
  الصبيح البھيج قد أفاق ،فصاحبه المتناغم معه في الحروف والمالحة ،يستفيق 

لذلك التجأ ،وارتعش ،فابترد شو في األلفاظ ثم يحس ابن الرومي بقشعريرة البرد المح
فكانت دكنا تتجاوب مع " مستحضر مستوح"سباغ تلك المطارف وھو في الحالتينلي اإ

بينما انھدلت حواشيھا علي األرض فكان للجنوب ثوب تحسه العين ،لون البرد الالزع 
  "لنا ثوب آخر من توھم الدفء وتشعر به البشرة المقشعرة ،
  

قد أجمع وأبلغ واستفاض سعني الكالم بأن أضيف عليه شيئا لي شلق ال يوبعد كالم ع
   .في الكالم مما ال يجعل ھناك مجاال للحديث

  
والحق أن معرفة نفسية ابن " :سن نوفل إلى ابن الرومي بقولهحويتعرض يوسف 

فھم شعره فقد كان ذا طبيعة غريبة كل لالرومي ونوازعه وطباعه ذات أھمية خاصة 
طار فني يعني عناية فائقة بالتصوير والتشخيص والتجسيد في وصف المغنية إذلك في 

  "وحيد"
  ـــــــــــــــــــ

  المرجع السابق  - ١
دار النشر للجامعيين الطبعة األولى  –ابن الرومى فى الصورة والوجود : على شلق - ٢

  ٢٥١ص١٩٦٠
  ٢٧٠/٢٧١المرجع السابق ص - ٣
ثرھا فيمن حولھا من الرجال فھي حسنة القوام أليد ونه يصفھا وصفا حسيا للمغنية وحإف

متوردة الخدين حتى ليشبه ھذا التورد ، طويلة العنق سوداء الشعر، .فاتنة العينين، 
  )١(......."فتنة وسالماً فى خدھا بالرغم من رقته  الحسن بوھج النار التي كانت

ولئن حق " سف وأعرض إلى وجه آخر للحديث عن ابن الرومى فكان رآى أحمد يو
ن يكون لسوف الشعراء فمن حق ابن الرومى أبى العالء أن نسميه شاعر الفالسفه وفيأل

لوانه وروعة ره دقة المصور وتعدد أصورين ومصور الشعراء ألن فى شعمشاعر ال
يك من شعره عاطفه ووھو حين يصف قنية شادية يستھ، خيال الشاعر وسموعواطفه 

ر دقيق لأللوان الطبيعة وإن حاسة اللون عند ابن ثم تصوي، مشبوبه وخيال خصب 
ال تقوم ، األلوان عند الرسام  وھى فى شعره بمنزلة علبة. كية متوفرة ذالرومى حاسة 

والتأخذ حقھا من الحياة والحركة إال بأصباغھا ولقد عرض قوس قزح ، بھا  صورة إال
أن يصور عده استطاع ب فلم تر شاعراً قبل ابن الرومى أو، لعيون الشعراء ما عرض

فأنت تحت سحاب ، لوانه أبياته تصوير الرسام له فى لوحته وألوانه الطبيعية فى أ
  . له ھذه األبيات  أمت تقرمرصع األردان ما دُ ، مطرز باأللوان 

  اً ـارفـطـوب مـنـجـدى الـرت أيـوقد نش



 ١١٢

  . لى األرض ى عـواشحـنا والـود كـمن الج                                     
  ر ــاب بأخضـحـوس السـا قـرزھـيط

  ض ـــر أثر مبيـى أصفـر فـى أحمـعل                                    
  ل ـالئـى غـت فـبلـود أقـأذيال خـك

  )٢(قصر من بعضأض ـعـة والبـغـمصب                                      
ً كان نوعھا فال يصورھا بحاسه نه كان تعرض له الوجملة القول فى شعره أ صورة أيا
لوانھا وأضواءھا وظالمھا فترسم عينه أشكالھا وأ. اسه كلھا واحده وإنما يوكل بھا حو

، وينقل األنف عرقھا وريحانة ، وتنظم أذته صوتھا وجرسھا ، ولمحاتھا وخلجاتھا 
. لصورة أى أن جميع حواسة اليقظه تنھض فى تصوير ھذه ا. وكاللمس وقعھا وآثرھا 

  )٣(" حتى تبرزھا موفورة الحظ من الحياة 
إذا نظرنا فى  : "ن ابن الرومى ورآيه حيث يقول وال أستطيع أن أغفل قول العقاد ع   

وجدنا مرآة صادقة ووجدنا فى المرآة صورة ناطقة ال نظير لھا  -ابن الرومى –ديوانه 
قد عرف ابن الرومى ف من عرف ابن الرومى الشاعر"فيما نعلم من دواوين الشعر

ن ابن الرومى أاإلنسان حق عرفانه ولم ينقص منه إال الفضول والغريب مع ھذا 
رفت له مزايا ونالت حسنات له حقھا عرف بعد وإن عُ الشاعر ھو ابن الرومى الذى لم يُ 

   )٤(".....من اإلعجاب 
  ـــــــــــــــــــــ

 –شعراء الشركة المصرية العالمية للنشر الشعر وال:أصول النص الشعرى : يوسف حسن نوفل - ١
  ٢٠٢ص –لونجمان 

   ١٤١٩/٤,٣ص٤ج:الديوان : ابن الرومى -٢
  ١٤٢-١٤٠نقد الشاعر ص:أحمد يوسف - ٣
   ١٢,١١ص١٥ج ١٩٨٠الطبعة األولى  –بيروت  –دار الكتاب اللبنانى  –ابن الرومى :العقاد -٤

والتوليد الغريب يغوص  ھو صاحب النظم العجيب" ويقول ابن خلكان يصفة ويقدره 
واليترك ، برزھا فى أحسن صورة يعلى المعانى النادرة فيستخرجھا من مكامنھا و
  )١(" المعنى حتى يستوفيه إلى آخره واليبقى فيه بقية

و كانت أ، إنھا كانت عبقرية يونانية لوال اإلفراط واالنھماك" : وكان رأى العقاد 
نه صاحب تكبير ووصف بھذا الوصف ألعبقرية يونانية مكبرة الجوانب بعض ال

معانى وتشخيص ال، وتلتقط الصورة واألشكال ، وتحيا مع الطبيعة ، د الحياة بعبقرية تع
ثم ، تحب تحب الخير إال ألنه لون من ألوان الجمال  والً وتقدم الجمال على الخير أ، 

ظرتھا إلى والمتعة الن، ھى تنظر إلى الدنيا نظرتھا إلى المعرض المنصوب للتملى 
ھر ما يبھرك فى ھذه اليقظة الحسيه حاسة اللون الذكية بومن أ.... الحصن المغلق 

المتوھجة التى تطالعك فى كل وصف يصف به الوجود أو األزھار أو الكؤوس أو 
الحلى أو الخمر وغيرھذه المناظر التى تالمس البصر بألوانھا فإنك قل أن ترى فى 

فافة المتوفرة التى تختلخ شمع نظيراً لھذه الحاسة الوصف شاعر من شعراء العالم أج
ما يبديه للعين ألطف لكل لمحة من لمحات اللون وكل شعاع من أشعة النور وتفطن إلى 

  . من محاسن االمتزاج والمقابلة واصفى ما يجلوه من دقائق المباينة والمشاكلة 
  .وغ األدعج جنة الحمراء إلى جانب الصيحة الوھل حين يرى الوح صيفيص -١
  ويصف قينيه فال يكاد يعرض من مناظرھا لغير األلوان التى فى وجھھا وثيابھا -٢ 
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 . واألبيض  اب السودنثم وصف األع -٣
إليه من نصيب جمل لديه وأحب عينه من نشوتھا أ أما الخمر فربما كان نصيب -٤

قداحھا بل ھو ألوان ألوانھا وأكرھا كما يصف سإذ تراه اليصف –السكر عند الشاربين
وھكذا فقد عاش . يكاد يحسبھا لونا شائعا فى الفضاء كما وصف الليل فى شھر أيلول 

ً من عمرة ً يوما إنه )٢(" من وجدانه وال بس الحياة والبستهناحية وناحية ، صاحبھا يوما
مصور بالفطرة المھيأة لھذه الصناعة فال ينظر واليلتفت إال تنبھت فيه الملكة الحاضرة 

ولو كان .... وشكل ومعنى وحركة  إنما التصوير لون" فى العمل موفقة وأخذت  أبداً 
ابن الرومى مصورا لما استغرب منه ھذا الولع باأللوان والظالم والظالل والشكال 

ن يلتفت إلى عناصر أن يشرع فى عمله قبل أوالحركات ألنه كان اليستطيع إذا 
أما الشاعر ...... للظھور على قرطاسة الصورة المحسوسة ويجيلھا فى روعة ويھيئھا 

فال ضرورة فى نظم الشعرالشعر تفسره على أن يلتفت ھذا االلتفات الدقيق  إلى كل 
 )٣(" لمحة من لمحات اللون والظل وكل صغيرة من صغائر الشكل والحركة

  ويتنضح من كالم العقاد إنه لم يكن متحيزا البن الرومى ولكنه 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  ١٣المرجع السابق ص - ١
  ٢١٥ص١٥المرجع السابق ج - ٢
  ٢٢٩ص١٥المرجع السابق ج - ٣
  
  
من الشعراء  اسوناولكنه بمثابة شھادة حق في جانب الشاعر الذي أغفله الزمان وبمن ت 

ت الحي المصور والرسام الذي بسط أمامنا اد فضل ھذا الشاعر المغبون الميّ قوالن
  .جوه واألشكال يتفرسھا ويطيل النظر إلى مالمحھالوحاته الشعرية وأقبل على الو

لجمال وتعي ونفس تحس فتستوعب وخيال يدخر اوروى أصدق الرواية عن عين تلمح 
  .أللوان والسماتاالمتطور فيثرى ب

كما أتضح لي من غرضه في اللون األبيض مضاه على األبيض وأصفر على األصفر 
لعبقري النادر أنه كان شاعرا في جميع حياته ھذا ا"فھو كما قال عنه العقاد ..........

  )١(. "حيا في جميع شعره

  

  :ن مزايا ابن الرومى الفنية تمتاز بأربع إ:ويقول أنيس الخورى المقدس
والمئة والخمسين بيتا  وذلك من كثرة المطوالت التي تتجاوز المئة( طول النفس ـ١

  .حسن السبك كثير األلوان المعنوية وأكثرھا
إذ ينعت ابن الرومى  اء المعنى وقد عبر عن ذلك ابن خلجان في وفيات األعيانستيفا ـ٢

  بالشاعر المشھورصاحب النظم العجيب والتوليد 
  .الغريب 

دقة اإلحساس بالمؤثرات الطبيعية ومما يميز به شعر بن الرومي من دقة تصوير  ـ٣
   .الشكل واللون والحركة كقوله في وصف األحدب
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إنه ينسب الى الجماد وغيره العاقل ويختص به : ص ماال يعقل ميله الى تشخي ـ٤
  )٢("وقد أغرم ابن الرومي بالطبيعة فأحب الربيع واألزھار . األحياء والعقالء 

  
لى الطبيعة وتفكيره فيما إلى األشياء ونظرته إنظرة ابن الرومى : "ويقول طه حسين 

والمعاصرين ، لشعراء المتقدمين ل ھذا يخالف المألوف عند ابق،يفكر فيه عن المعانى 
  )٣(......"الخيال وكان خياله بعيدا  ابن الرومى كان قوى......

  
ض كانت ملكة التصوير متأصلة فيه إذاكان شاعرا فقد عوّ (:ويقول عنه أحمد خالد 
فخلق فيھا الشكل والحركةوالحالة ،وزانه لرسم الصور أية بلغته وتالريشة واأللوان الزي

فنيا بليغا ، واتخذ لنفسه نماذج  اعتنى بھا ونقر من المقايح وصورھا تصويراو، النفسية 
كما أنه مزج في تصويره الواقع بالخيال ، محببة لديه ككل رسام كوصفه لوحيد الغنية 

 صور ثم استنبطھا بخيالهممثلما تفعل عدسة ال فنقل المرئيات والمسموعات نقال أمينا
فكرية ونفسية وجمالية ضخمت المنقول       جعل لھا المجنح فولد منھا صورا جديرة و

  وقد ساعدت ابن حساسيته المرھفة على  األصلى
  ــــــــــــــــــــ

    ٢٥٤ص١٥ج:السابق  -١
  ١٨,١٥,١٤ابن الرومى الشاعر المغبون ص: معتوق جورج عبدو - ٢
  ٢٤ص:السابق  - ٣
  
إذ  تدقيق المالحظة فلم يفته في رسومه لون وال شكل وال طعم وال رائحة وال صوت 

بمتع الحياة وجمال الوجود أيضا من  .كانت حواسه مرھفة فتكاملت في تلذذھا 
  )١("لباسه المعنوى لباس اآلدمى بما يسمى التشخيصإخصائص فن التصوير عنده 

  
لشاعر المصور النبوغه في التصوير  أطلق عليه المصور الملھم: " ويقول على صبيح

ألن األديب في التعبير يخلع على الصورة ظال من نفسه وروحا من شخصه وفيضا من 
لھامه ووحيا نفعاله وصدقا من شعوره وسحرا من إوقوة من ا، خياله ولونا من عاطفته 

        )٢() ولعل أحدا ال يستطيع ذلك ابن الرومي ه من خواطر
 

إنه كان يصور مشھد غاية في اإلحساس :(لى ذلك حيث يقول ويستدل المؤلف ع
يشبه العين  سرجده والنخدو دلى الورد فيخجل الورد فتورإ ينظريرى النرجس حينما

س عنده اسم والورد صفة واالسم عمدة والوصف رجشبيه بالخد والن والثغر والورد
 )٣(......)..سم بينما الورد متطور ألن الخجل لغة جمعهس مبترجفضيلة والن
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  ــــــــــــــــــــ
  ٣١الطبعة الثانية ص ١٩٨٥ديسمبر  –الشركة التونيسية للتوزيع  –ابن الرومى :أحمد خالد  - ١
  ٨١عبقرية ابن الرومى ص: على على صبيح  - ٢
  ١٢٢ص: السابق - ٣

وان ن الألل دث ع ل أن أتح د قب رة فالب ر مباش ان مفھومھ الغي ن بي ا ( ا أوال م م ) لغوي ث
ن الرومى من خالل  ا اب ا وفى أى األغراض استطاع ْان يوظفھ ا المقصود بھ البيان م

  .  ؟شعره وأخيرا ما أھم دالالتھا
  

  الثعالبى  
  

من خالل عرضه إلى اللون األبيض " الغير مباشرة" يوضح الثعالبى مفھوم الأللوان 
لإلنسان مخالف وصفة عند الحيوان عليه صفة  ةوبيان درجاته مفرقا بين األلفاظ الدال

أبيض :" )١(فكل درجة من البياض لفظ مخالف بمقدار درجة نصوعه عن اآلخر فيقول
من خالل تعريف الثعالبى يبين ترتيب ". ثم يقق ثم لھق ثم واضح ثم ناصع ثم ھجان 

البياض من األقل إلى األكثر  بياضا وبين ھذه الدرجات ألفاظ آخرى كثيرة تعبر عن 
إذا كان " وص اللون ونقائه ودرجة لمعانه ثم يذكر درجات األبيض عند الرجل خل

بيض أفإن كان ،الرجل أبيض بياضا اليخالطه شىء من الحمرة وليس بنير فھو أمھق 
علته غبرة فھو  فإن،بياضا محمودا يخالطه أدنى صفرة كلون القمر أو الدر فھو أزھر 

خص كل لفظة منھا للداللة على بياض ذات ومن أشھر األلفاظ التى ت" أعفر وأعثر 
وثور ،وبعير أعيس ،رجل أزھر وامرأة رعبوبة وشعر أشمط وفرس أشھب "بعينھا 

وثوب أبيض وفضة يقق وخبز ،وكبش أملح وظبى آدم ، وحمار أقمر ، وبقر لياح ،لھق 
ويقال أيضا ثوب .وماء صاف وماء خالص ،حوارى وعنب مالحى وعسل ماذى 

وھناك ألفاظ تطلق للداللة على بياض أشياء بعينھا بدون ذكر ." خالص أى أبيض 
السحاب : والنقا ھو الرمل األبيض والصبير ،ل ھو الثوب األبيض حفالس، الشىء ذاته 
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، الجلد األبيض : والقضيم ،الزھر األبيض ، النور ، الورد األبيض : والوتير ، األبيض 
بياض يصيب الجلد :والبرص واالبھق والتحجيل والدرھم ، بياض الغرة : والوضح 

بياض فى سواد العين ذھب البصر له أو لم : يخالف لونه وليس من البرص والكوكب 
والنفر بياض النھار و الملحة بياض الملح ، بياض فى جبھة الفرس : والقرحة ، يذھب 

اء البياض الذى فى أظفار األحداث والھجانه أحسن البياض فى الرجال والنس: والفوف 
  .   واألبل 

وھكذا نرى أن العرب وضعوا لكل شىء أبيض لفظة تدل عليه وتختص به ولكن 
وأطلقوا بعضھا ،ذه األلفاظ ھالشعراء وكان منھم ابن الرومى توسعوا فى استعمال 

  )٢(. ولغير ماتدل عليه ، مجازا على غير ما وضعت له فى األصل 
واألغنام و الظباء بصفة خاصة فوضعوا  ألوان الخيل واألبلبھتم علماء العربية أوقد 

فمثال من األلفاظ التى تدل على ترتيب البياض .األلفاظ التى نعبر عن ألوانھا بدقة شديدة 
فى جبھة الفرس مثال لوجدنا كلمات كثيرة تفرق تفرقة دقيقة بين ھذه االختالفات 

  فالبياض إذا كان فى جبھة، اليسيرة فى ھذا الجزء الصغير من الفرس 
  ـــــــــــــــــــ

  ١٢٤ -١٢٠المكتبة التجارية الكبرى مطبعة اإلستقامة القاھرة من ص  –فقه اللغه :الثعالبي - ١
  .  ١١٧ص ١٩٨٩ - األنجلو –اللون فى الشعر العربى القديم : زينب عبد العزيز العمرى  - ٢
  
ولم تجاوز فإذا ازدادت فھى الغرة فإن سالت ودقت ، الفرس قدر الدرھم فھو القرحة  

فإن مألت ،فإن حللت الخيشوم ولم تبلغ الجحفلة فھى شمراخ ،العينين فھى العصفور 
الجبھة ولم تبلغ العينين فھى الشادخة فإذا أخذت جميع وجھه غير أنه ينظر فى سواد 

فإن فشت حتى تأخذ ، فإن رجعت غرته فى أحد الخدين فھو لطيم ، قيل له مبرقع 
فإن كان بجحفلة العليا بياض فھو أرثم فإن كان ،فھو مغرب العينين فتبيض أشفارھما 

  )١("فى السفلى فھو ألمظ 
  . وھناك ألفاظ آخرى تطلق علٮالفرس

و أصقع وأقنف وأغشى وأرخم وأسعف وأرجل و آزر ) أدرع (أبيض الرأس والعتق 
  إلخ  ٠٠٠٠

  مثل      :  اللون فى الخيلوھناك ألفاظ آخرى تدل على  
أبيض يخالطه أدنى سواد و أشھب : إذا اشتد سواده وأشھب :وغيھبى :األسود :أدھم 

  ٠إلخ… قرطاس و أشھب سوسنى  و أحم 
  . وتفضيل ألوان األبل 
  .جون آدم وأصھب إلخ ، أحمر وأرمك وأورق 

  . وتفضيل ألوان الضأن والماعز
  . رقطاء ــرأساء ــ رخماء ــ دغماء ــ خصفاء ــ شكالء ــ إلخ 

  .  الظباء وتقضيل ألوان
  . األدم  ــ اآلرام والعفر 

وكما أن ھناك ألفاظا فى ترتيب اللون األبيض أيضا ھناك ألفاظ تدل على ترتيب اللون 
أسود وأسحم وجون وفاحم وحالك وحانك  ".األسود من األقل سوادا إلى األكثر سوادا 

   )٢(.  "وحنكوك وسحكوك وخدارى ودجوجى وغربيب وغدافى



 ١١٧

  .باإلنسان  أما فيما يتعلق
وھناك ألفاظ تختص باألشياء السوداء بصفات  )٣(. أصحم وآدم وأسحم وأدلم وأسمر 

تميزھا كقولھم ليل دجوجى وسحاب مدلھم وشعر فاحم وفرس أدھم وعين دعجاء وشفة 
  .لمساء ونبت أحوى ووجه أكلف ودخان يحموم 

فلم ، عممت داللتھا وواضح أن كثيرا من ھذه الصفات التى كانت لھا داللة خاصة قد  
  .تعد قاصرة على وصف الشىء الذى وضعت له 

  
  . ومن األلفاظ التى تلحق بالسواد

: ويقول ابن سيده عن األبيض  ."وأظمى ،أخصف،أغثر، أكھب ،قاتم ،أغبش، أخطب 
  . القھب واللياح واليقق واللھق واألزھر والفقاعى  ، ھو القھد " 

صع والمضرحى واألمقة واالمھق والمغرب والمجھر والفقاعى والنعج والنا:  ابن سيده
  يضا ھو النقبة أو البوص والجدبة والجرم أاللون " و. " إلخ ...  ألفضحوا

  ــــــــــــــــــ
  وما بعدھا١٢٥فقه اللغة ص:الثعالبى - ١
  وما بعدھا ١٢٧السابق ص - ٢
  ١٢٢اللون في الشعر العربى القديم ص - ٣

مثل النقاب و الجدبه . لفاظ التى تدل على اللون األبيض فابن سيده وضح األ "والنجار 
ولكنھا التطابقھا ) لون(إلخ وكل واحدة من ھذه األلفاظ قد تحل محل اللفظه األم .... 

 –واليحموم والزومح  -والسخام  - اآلحم -البغس : تماما أما درجات اللون األسود 
 - واألسحم  - كللع والحمحم والدخشمانى وال -والدحمس  -والدحسم  - والدحسمان
 - والعوھق -والدخشم –والعلجوم  -والعلجم  -واألحوى  -االدلم  -واألصدأ و -واألظمى 
 - والخدارى -والدجوجى–الحالك و-الحانكو -والحلبوب - والغربيب -والغدافى -واالسعر
 - واألطحل -واألغثر –والفاحم والصحمة  -والمصلخم -والديجوج -والديجور –والدامج 
   )١(. والبرغثة  -واألربد 
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  ــــــــــــــــــــ
  وما بعدھا ١٠٣ص٢المخصص ج:ابن سيده  - ١
  

  األلوان غير المباشرة
ً مستوحاة من بيئته العربية فاإلنسان وليد  استخدم العربي القديم في حياته اليومية ألفاظا

  .فاظاً غير صريحة عن اللونبيئته التي تدل على األلوان وإن كانت أل
لفاظ باأللوان غير المباشرة ومن ھذا المنطلق يتبادر إلى الذھن ومن ھنا تسمى ھذه األ

  عدة أسئلة 
غراض األھم ألوان غير المباشرة في شعره؟ وما كيف وظف ابن الرومي ھذه األ:  أوالً 

  التي استخدمھا ؟
 ً   ثر بھا؟أى أي مدى تلأثرت ھذه األلوان في ابن الرومي وإكيف : ثانيا

ً مترادفة للون فيظن المستمع للوھلة األ معنى نھا كلھا بولى أكما استخدم العرب ألفاظا
نھا تدل على درجة معينة من اللوان في غاية الدقة مثل واحد للون ولكن في الحقيقة أ

اللون البيض فھو عند النسان غير الحيوان والنبات ولكل درجة من البياض له اسم 
  .بهخاص 

  ومن ھذا المطق يطرح السؤال نفسه في كيف وظف ابن الرومي اللون في شعره؟
لفاظ التي تدل على البياض في شعره وقبل اإلجابة عن ھذا السؤال البد من عرض األ

  .ابن الرومي
  -:لفاظ التي تدل على اللون البيضاأل: والً أ

 –ناصع  -الشيب  -رأغ –الدر  -اللؤلؤ  -وضاء  -الزھر –الفيلق  -مسك –النبيط 
 –وضح  - قرح  -فجر -فلق - أقحوان –اليقق  -الغرنيق –فاقع - أبلج  -شھاب  -كوكب
 - بھق  -نجوم –لھق  -قحة  -لوب - مرھاء -بدر -ودق – وميض –بدر  - نھج -قھد

  .أقھد -نعج–لة شع - عاج  - جص – األقمر -برص - صبغ -أيم –الجوف 
ً أن درجة البياض لم تكن واأويتضح  ألبيض عند اإلنسان مخالف عن احدة فيضا
  .الحيوان

  



 ١١٩

  )١(ط ـيـالنب *
  اـاھـبه دَ رْ ـعمُ واَ  اتِ ـينِ ـاالغ ر كِ ـاتــف -١

  )٢(ــوِز◌ٍ خُ  طٍ ـيبِ نَ من  نيـلطـخَ بِ                                             
  غنى المُ  دسعي نبأبى شيبة سالمة  ىوقال ف

  فٮالھـجــاء
  لسنيات وكن مع الحشرات بناالغدع عنك :يقول الشاعر 

داللة على اللون األبيض ولكن الشاعر  "نبيط"فكلمة . البشرمن نبيط وخوز  سمن أخ
  .ة من البشرئنية عن األجناس الدياستخدمھا ھنا كنا

  ـــــــــــــــــــــــ
يه بياض تحت إبط الفرس وبطنه واألنبط الذى يكون البياض فى أعلى شقى بطنه مما يل:نبط - ١
  )قاموس األلوان: عبد الحميد إبراھيم(
  ١١٥٨/١٣ص٣ديوان ابن الرومى ج - ٢



 ١٢٠

  ةٌ بــھْ ـه شُ ـمنْ  ةِ ـيـوالح رأِس◌ِ ـفى ال -٢
  )١(طْ ـبالنَّ وس ـرمـة لطـوجْ ـوال اءُ ـرقزَ                                    

ً (بن أبى قرة وقال ا   )ھاجيا
شعر رأسه عن لحيتة وشبه وجھه  يسخر الشاعر من ھيئة المھجو الذى اختلف لون

  )أى وجه أبى القرة(عن وجھه الردىء فھنا النبط كناية . بخبز الملة النبطى
  
  )٢(كـالمس* 

فى أغراض مختلفة من الشعر فھى أيضاً داللة على ) المسك (ثم استخدام الشاعر كلمة 
  يستخدم كلمة المسك  هاللون األبيض فنجد

ً دام( ى مقام المدح  فقال فى القاسمف   )حا
   عدَّ ـى ومُ وَ ـعْ دَ  حُ دْ ـوالمَ  ةُ لُـ ضْ فما فَ  -٣

   )٣(يةــمائِ وَ  ذكىْ  كٌ ـمسا مَ ـھُ  نْ ــولك                                  
ا يشبھان مإنھ:إال  ماھما يختم الشاعر قصيد ته فى مدح القاسم قائالً إنة الفضل والكرم

  .المسك فى رائحة طيبة 
  كما استخدم المسك 

  . حيث قال فى فضيل األعرج) الھجاء ( مقام فى
  
  ى رَ فى الوَ  ذكرُ ك  حين تُ ـزأ فإنّ فاخْ  -٤

  )٤(ماثـحين يُ  سكِ ـالمِ  ثلِ ـمـك لبْ ـواقِ                                   
  أراد أن ذكره فى الناس تقيصة المسك حين يذاب

  )يصف تصرف الزمان ويحض على المكارم ( وقال فى الوصف 
  
  مزنةٍ  بّ قدين من حَ عن عِ  مُ سِ ـتبو -٥

  )٥(مائثُ  بالمسكِ  احِ الرّ  وَ ــفْ صَ  اتَ بة مَ                                    
ورضابھا بالخمر الطيبة أو ، أن أسنانھا أشبه بحبات البرد يتحدث عن المرأه قائالً 

  .المسك المذوب فالمسك ھنا كناية الرائحة الطيبة 
  كما قال فى الغزل 

  اـاحَ فَّ تُ  كَ يْ دّ ـمن خَ  طفُ ـقِ يْ ف ُرَ ــلطّ ا -٦
  )٦(احارَّ ـوال كِ سْ ـالمِ  جُّ ـمُ نك يَ مَ  رُ ـغْ ـوالثَّ                                 

  ــــــــــــــــــــ
  ١٤٤١/٢ص٤ج:نفسه - ١
قاموس : عبد الحميد إبراھيم (ھى قاتمة فيھا بياض فھى ممسكة ألنھا أمسكت بالبياض :المسك-٢
  )نلوااأل
  ٤٠٦/٤٠ص١ج:نفسه - ٣
  ٤٠٨/٧ص١ج:نفسه - ٤
  ٤١٢/٧ص١ج:نفسه - ٥
  ٥٦٣/١ص٢ج:نفسه - ٦

   وفى فمك ريق، فى وجنتيك حمرة كالتفاح يجنيھا النظر



 ١٢١

  وأيضاً تحدث  فھنا داللة على المذاق والطعم الحلو المستحب. كالمسك والخمر
  اسى بن ثوبة وقد نالتة علتة من بردبفى الدعاء وقال فى أبى الع

  ِر◌ٍ ـى حًج◌َ ـعل ناهُ يـنبَ  كَ ـسْ ـالمِ ى رَ ـا تْ ــمْ أَ  -٧
   )١( ارِ طّ ـعَ  رُ ھْ ـفِ  ذلٍّ  لَّ ـه كُ لُّ ذُ ـبِ                                           

            الترى المسك يتحمل من فھر العطار ما يتحمل قبل أن يفوح بطيبة أ
  ا بمعنىوكلھ )غراء – أغر –غرر  (ةمكما استخد م الشاعر كل *

  أى بياض فى الجبھة حيث قال فى عتاب أبى القاسم التوزى الشطر نجى -األبيض
  

  فى العتاب
  قِ ـالحْ  مى عنـأع رَ ـيْ ـغَ  تَ ـيْ ـامَ ـعـبل تَ  -٨

  )٢( اء رّ ـغ وةٍ ـحى صَ ـاراً فــنھ                                          
  تصب حق الشاعرِ اغ إنه تعامى عن الحق ووقف على جانب الدھر الذى

  وھي داللة على اللون البيض)غرة(كما استخدم الشاعر كلمة 
  
  ."أي في القاسم"المدح في  
  هِ ـھِ ـجْ وَ  رةَّ ـغُ  تُ ـإذا القيْ ، لُّ ـأظ -٩

  )٣(ةثُ ـماكِ  لِّ ـالظِّ  نُ ـساك ھارٌ ـلى نـيولَ                                    
صبح نھارا أوجھه تجده مشرقا فكأن ليلى لى ح الشاعر القاسم ويقول إذا نظرت عيمد

وھي مما نحل محمد بن (حيث إنه استمر نوره من وجھه وقال في الفخر الشخصي 
  ).يعقوب المعروف بمتقال

  
  عـان غير مدافـجـالتي ىأنا ابن ذو - ١٠

  )٤(ر ـھـشـمـال رـغاألوھل يدفع الصبح                                   
حاب التيجان ال يدافعني في ذلك مدافع وال مكذب وھل يدافع الصبح أنا سليل الملوك اص

  المبين 
  

يھنئ أبا العباس احمد بن محمد بن عبيد هللا بن بشر المرثدي  وقال في مقام التھنئة
  بمولود

   رةُ ــغَّ  هُ ـعَ ـاءت مَ ـفج اءَ ـجَ  - ١١ 
  )٥(با ـوكـك ھاـب اسُ ـنّ ـال لُ ـبِّ ــقَ يُ                                     

  ــــــــــــــــــــــ
  ١٠٢٧/١١١ص٣ج:نفسه - ١
  ٧٠/١٠٨ص١ج:نفسه - ٢
  ٤٠٦/٣٧ص٢ج:نفسه - ٣
  ١٠٤٤/١٦ص٣ج:نفسه - ٤
  ٢٣٥/٤٦ص١ج:نفسه - ٥
  .نه الكوكب المنير ليكم ومعه مولود جديد كأإذا الصاحب المبارك حضر ن ھأأراد  

  )١(ھابــش* 



 ١٢٢

غراض اظ الدالة على اللون البيض في ألفمن األ "شھاب"يضا استخدم الشاعر كلمة وأ
  .لخإ........مختلفة في شعره مثل المدح  والوصف والتھنئة 

  .با العباس بمولودأقال في مقام التھنئة حيث يھنئ و
                 ونةٍ ــمدف اءَ ـزرق ونةٍ ـھ دْ ـمَ  - ١٢

  )٢(اھـبشاألتحكي األزرق  باءَ ــشھ                                   
  

ً أيخالط بياضھا زرقة فك:يصف أسنان المولود ويقول    نھا بيضاء زرقاء معا
  في عبيد هللا بن عبد هللا(ويقول في المدح 

  يلـل لـك ىف هُ ابُ ـھـشِ  ئُ ضِ يُ  - ١٣
  )٣(اب ـيانجــ ــى أىجاب الدجـنتَ ـفَ                              

  نه كالشھاب المنير الذي يكشف الظلمة أأراد 
  في الھجاء البين ھو محمد بن علي وقال 
   هُ ـل دوٍ ـشـب وتَ ـالصّ  عَ ـفأو رَ  - ١٤

  )٤( بَ ـھُ ـشاألُ  ـقمَ ـدَّ الط ِـيـل سقِ ـمث                                
  الثلج)الدمق( كالثلج الذي ينذر بالقحط وبالجدب،يقول إن صوت الغراب ينذر بالشؤم

  المــرھاء* 
ي أوھي كناية عن اللون البيض ولكن في حالة المرض  )مرھاء (كما استخدم الشاعر 

مرض  في العين  "هوالمر"غيره  يخالطه ال تدل على مرض العين اي البياض الذي
  بيض أمره أي أوسراب 

  ور ـجـھـعة المـأنه دمـق كـيـعت نْ مِ  - ١٥
  )٥( اءـھرْ ـمَ  هُ ـنُ ـيـى وعيَبْ◌ـكـ                                          

  وقال في الشكر ويستسقي نبيذاً  *
ي غادره حبيبه كما ن يسقيه الخمرة العتيقة التي شبھھا بدموع الحبيب الذأيطلب منه 

بيض فكان حظ الشيب في شعر بن يضا في الشيب والشيب داللة على اللون األقال أ
  الرومي وفيراً 

  الشـيـب* 
  بن علي المنجم  ىوقال في يحي

   بِ ـيـشمَ  نَ والت حي ىِ سأر ابَ ــش - ١٦
   جيبِ عَ  رُ ـيْ ـغَ  زمانّ ـال بُ ـيـجـوع                                       

  ــــــــــــــــــــــ
  قاموس األلوان) عبد الحميد إبراھيم(الشھب والشھبة لون بياض :شھاب - ١
  ٢٣٨ص١ج:الديوان - ٢
  ٢٥٩ص١ج:نفسه - ٣
  ٢٩٤ص١ج:نفسه - ٤
  ٧٨/٨ص١ج:نفسه - ٥



 ١٢٣

  من  بِ جُ عْ التّ  ضعَ وِ ي مَ ـفاجعل - ١٧
  ربيبـالغ كـعرـفْ بَ  باً◌ً ـجْ عُ  يــبيْ شَ                                    

  باـيـس عجـتى وليـالف يبـيشقد  - ١٨
  بيـيب الرطـرى النور في القضـن يأ                                 

  ھا ـيـبا إلـيـت حبا أن رأـھاءس - ١٩
  )١(شيبارق ـس عن مفرأـك الـضاح                                   

ن شيبه يجعلھا تزھو أو مر من غرائب الزمانألوان وھذا األاأراد أن رأسه شاب قبل 
  . سودعليه بشعرھا األ
ن ترى الشيب في كذلك ليس غريب أ ھر في الغصن الغضّ ن ترى الزّ وليس عجيب أ

 ر عنھاـالتي يسف سنانس وجعل المفرق الشائب كاألأعل شيب الرأس الفتى حيث جر
  .الفم عند الضحك 

   بن سليمان د هللايوقال في الحسن بن عب
   ةَ ـكَ ـاحِ س ضَ أرّ ـال بِ يْ ـشّ بَ  ىِ ـنتَ رْ ــيّ وعَ  - ٢٠
  بيِ  حكَ وأضّ  انيِ ـكَ بْ أَ  يهِ ـفِ  كِ ـاحـن ضَ مِ                                     
 و يِ ـِ بيّ ـشَ  بيِ  أَ زـھن أفاألَ  - ٢١

ّ   ي نِ ـقَ ـوبَ أ
ُ نت لم ـن كُ ي وإبِ ـيْ ـعَ                                        )٢(بِ ـولم أع بقوأ

  . عابه ولكن لم يدنس من قبل وإن شيبه أبشيبة  هريّ تعأنھا أراد 
  
  قـلـيـالف* 
فلق (بيض وھي كلمة داللة على اللون األ) الفيلق(وأيضا استخدم ابن الرومي كلمة  

  )٣(ه وإنارته ؤض ىأ )الصبح
  
  ىال يجيب نفسه عن التوزوق
  اهُـامدـقُ ديرُ ـيُ  فٌ شَ رْ ـحَ  هُ ـولَ  - ٢٢

ًـ افـزح                                       )٤(باءِ ـــھــالش قــليَ ـكالفَ  ا
  ) الفيلق جاءت معه الشھباء (ة في شئون القتال إن جيشه لديه الخبر

  عن أصالة وقوة ھذا الجيش  ةكناي
   الھاشمى قال في عبد الملك بن صالحو

َـ ك يحٌ رِ ــصَ  هُ لَ  - ٢٣           بٌ ـــھذَ  هُ نَ أ
  )٥(ِق◌ِ ـــلــفِ ـال ىءـلاآلــك وةٌ ــورغ                                

  . ىءوالأللأمن الشوائب كالذھب  ةيصف خمرته الخالص 
  ــــــــــــــــــــ

    ١٣٠/٤,٣,٢,١ص١ج:نفسه - ١
  ١٩٠/٣/٦ص١ج:نفسه - ٢
  )فيلق(قاموس األلوان عند العرب :اھيمعبد الحميد إبر - ٣
  ١٣٢/١٣٥ص١ج:الديوان - ٤
  ١٦٥٥/٤١ص٤ج:نفسه - ٥
  قـيـق *



 ١٢٤

  وھي بمعني األبيض ) اليقق(وإنه ورد في شعره كلمة  
   قْ ـقـيَ ـال بِ ـيـشِ ـالمَ  اعُ ـنَ ـك قِ ـ اَل ـعَ  - ٢٤

  )١(قْ لـَ خَ  ديدٌ ـج يبِ ـشـالمَ  وبُ ـوثَ                                       
  .يشير الشاعر إلٮمشيب شعره وھو كالثوب الرث البلى بعد انصرام عھد الشباب  
  
  )٢(قــالغرني* 
يضاَ بمعنى األبيض  أوھي ) الغرنيق (ويتحدث الشاعر عن الشباب فيورد كلمة 
  ويقول في مدح بني الطاھر  الشاب األبيض أىق ووالغرنوق والغرانق والغرن: نقرغ"

  قُ ـيـرنـغـال كَ ـبابَ ـش دنَّ ـعـاليب - ٢٥
  ) ٣(قُ ــنيأ كَ ـيعل هُ رُ ـظَ ـنْ ـم مَ ـاأيّ                                         

  المعجب  ىيدعو الشاعر للممدوح بدوام شبابه الطر
  
                            ...........)  والأللئ  -ءوألآل - لؤلؤ( وھناك أيضا كلمة * 

  د يد هللا بن عبد هللا بالعيض حيث يقول مھنئا عببيكلھا تدل على اللون األ    
  
   هُ دُ ـوقِ يُ  ِض ـيْ البِ  عُ ـولمَ  راعِ ـكُ ـال عُ ـوقْ  - ٢٦

  )٤(ادِ ـــقـيإ أىَّ  يهِ ـف كَ ــجھِ وَ  ألآلءُ                                       
من تسمع في ذلك الموكب وقع األقدام والحوافر ويرى لمعان السيوف الموقد كل اإليقاد 

  .ضياء وجھك
  

  وقال في أب المھند بن عيسى بن الشيخ
                اؤهُ ـــــــضـومَ  هؤُ ألال - ٢٧

   )٥(دـــھَ ـشْ ـمَ  لّ ـك ىة فؤُ اــنـغوَ                                  
  دخل في غمده له من صفات السيف جمال قطعة حين يضرب به وعظمة حلمه حين يُ 

  . لـسماعيل بن بلبإي في وقال علي بن العباس الرقم
  
ٌ  يھا واقعٌ ـلـعَ  ياءِ ـالحَ  لُّ ـطَ  - ٢٨   أبدا

  )٦(احَ فَ ه سَ ـتَ ـقْ رَ ـقْ لورَ  بِ طْ ؤ الرَّ ـؤللّ الـك                                 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  ١٦٨٥/١ص٤ج:نفسه - ١
  )غرنيق(قاموس األلوان عند العرب:عبد الحميد إبراھيم - ٢
  ١٦٨٤/١ص٤ج:الديوان - ٣
  ٦٣٧/٥ص٢ج:نفسه - ٤
  ٧١٦/٣ص٢ج:نفسه - ٥
  ٥٠٧/١٩ص٢ج:نفسه - ٦

وھي روضة تنتعش بما يسقط عليھا من الحشمة في كل وقت وكأنه لؤلؤ مبلل بالندى 
  .ولو حركته حركة خفيفة لسال كالدمع 



 ١٢٥

  جـــــأبل* 
وھى بمعنى أبيض وقيل األبلج األبيض الحسن ) أبلج(كما وظف ابن الرومى كلمة 

  . )١(اسع الوجه وشىء بليج مشرق مضىءالو
  م أزل ـل جــلـبْ أَ  تُ أْ نى بدَّ ـولكّن◌ّ  - ٢٩

                      ُ   )٢( هِ ودِ ـــنُ ـى بجُ دَ الرَّ  بابَ ـأس لُ ـاتِ ـقأ
وقد قدم من بعض أسفاره ولكننى قدمت فى الثناء سيدا ، وقال فى القاسم بن عبيد هللا

الھالك بعطاياه التى تشبه الجنود المدافعة عنى  لم أزل أدفع أسباب، ما مشرقا وجھهامقد
.  

  لْ زَ يَ  فلمْ ، ميلِ ـالج رِ ـشـبِ ـال منَ  ىِ رَ شْ ـوبُ  - ٣٠
  )٣(؟هِ ودِ ـمُ عَ  الجُ ـبان حِ بْ ـبالصُّ  رُ ـشِّ ـبَ يُ                   
  فلم يزل انتشار الضياء يؤذن بالصباح السعيد؟، له الفرح البھيج بمنحه ما يسعدهوجدد 

ه على تقديم ابنه القاسم على الحسن ويحض له علىذويع ،هللا بن سليمان وقال يمدح عبيد
  .إلحاقه به فى المرتبة

  
  بناهُصُ ضاحكا فخ بُ يْ ـع الشـطل - ٣١

  ه دادِ ــمبارْ  هُ ــاضُ ـضـيبْ ازال ـف                      
  رانسْ ـالخُ  ظمِ ـأع نْ مِ  إنّ  يبِ بالشَّ  ضَ رْ اف -  ٣٢

  )٤(هدادِ بــبارْ  هِ ـالجِ ــانب عَ ـيْ ـبَ                            
فاصبر . فاستبدلنا بالبياض كدرته، فخضبنا بياضه بياضه بالسواد، ضحك الشيب برأسنا

  .ن بيع بياضه المشرق بسواد مكدر خسارة عظمىإف، وال تخضبه، على الشيب
  الزھـــر* 

  .هللافقال فى مدح القاسم بن عبيد ).الزھر(وتحدث عن اللون األبيض من خالل كلمة 
  
  دما ـر قـھالزُّ  الئدَ ـالقَ  تَ زنْ  أنتْ  - ٣٣

  )٥(دكْ ـــيَ ـد جِ الئُ ـقَ ـال ما زانتِ  فَ عْ ضُ                  
  .أنت زينت القالئد النيرات قديما ضعف ما زينت القالئد عنقك 

  .وقال يھنىء على بن محمد الفياض
  ـــــــــــــــــــــ

  )أبلج(د العرب قاموس األلوان عن:عبد الحميد إبراھيم  - ١
  ٦٨٠/٢٧ص٢ج:الديوان  - ٢
  ٦٨٠/٢٥ص٢ج:نفسه - ٣
  ٧٠٧/١٨/١٩ص٢ج:نفسه - ٣
  ٧٨٢/٣١ص٢ج:نفسه - ٤
  ٩٤٦/١٥ص٢ج:نفسه - ٥

      اٍض ـبي وبَ ـث تُ ــسـكتَ أو - ٣٤
  ارِ ـھــــنـال ثلُ ـم هُ ــلُـ يْ ـل                                  

      تــــــعش  اءرـھْ زَ فأنت  -٣٥   
  )١(ارٍ ـعَ ـــواستِ  قالـــتِ ـبائِ                                        



 ١٢٦

 ىشغھراء يكالنھار بذلك جاءت الدار بيضاء زض فإذا لليل البيت ات جدرانھا بالبييلطُ 
  .تألقھا العيون

  
           ومضــــاء* 
الومض والوميض من لمعان البرق وكل ) ومضاء(ثم تناول كلمة أخرى عن البياض 

  . )٢(ونشىء صافى الل
  
    بِ ـلـطَ  فىِ  كَ ـيْ ـلَ عَ  دىِ ــجيُ  ليسَ  - ٣٦

   )٣(ءاــضَ ـومُ  ةٍ ـيَ ـو نِ ال ذُ إ اتِ اجَ الحَ                                       
  

  )بى القاسم التوزى الشطرنجىأل( يقول معاتبا 
ذا وجد العزم والنية الصادقة فى إال إال يجدى وال يفيد صاحب الحاجة فى قضاء حاجته 

  . ة عن العزم والقوةاينك) ومضاء(تنفيذ ما يطلبه فكلمة 
  
  طَ ـسْ ـين والقْ ازِ وَ ـمَ ـهللا وال دَ ـھِ ـشَ - ٣٧

ً ـمِ ـجَ                           )٤(اءَ ـــضَّ ـمْ إِ  ادةَ ـھَ ـشِ  يعا
بمعنى الحق ) إمضاء(إن هللا يشھد على قولى إنه حق: د هللايويقول فى القاسم بن عب

  .والعدل
  
  الـــدر* 
وھى أيضا تحمل فى طياتھا اللون األبيض ) الدر(ورد فى شعر ابن الرومى كلمة و 

  )بن أخت أبى الصقر( فى مدح أبى الفوارس  -:وذلك عندما قال 
  
  مــالنظي درـالھا رِ ـغْ َثـمن  - ٣٨

  )٥(رــــيـثـنـر الدـالھا ـظـولف                         
  .ه لؤلؤ منثور أحسن الكالمد منتظم بينما يتوزع منفى ثغرھا در منضَّ 
  وقال فى الغزل

  ــــــــــــــــــــ
  ٩٤٦/١٥ص٢ج:نفسه - ١
  ومضاء:قاموس األلوان  - ٢
  ٧١/١١٧ص١ج: الديوان - ٣
  ٨٥/٧٨ص١ج:نفسه - ٤
  ٨٩٨/١٨ص٣ج:نفسه - ٥

ً  ضَ ـأبي واكِ ـسْ ِمـنت بالـتع - ٣٩    صافيا
  )١( ردُ ـــحَّ تَ  هُ نْ مِ  رِّ الدُّ ذارى ـعَ  ادُ ـتك                          

  .نھا فتاة رائعة المبسم تدلكه بالمسواك فإذا بالدرر العذارى تلتمع وتسيل بريقا وامضاإ
  
  فــاقـع* 



 ١٢٧

فھى داللة على شدة اللون مثل قولنا أحمر فاقع أو ) فاقع(أما استخدامه لكلمة 
) ونھافاقع ل(كما استخدمھا القرآن الكريم فى سورة البقرة وصفا للون البقرة) فاقع(أصفر

أى أصفرھا شديد بمعنى شديدة الصفار فابن الرومى استخدمھا مرة واحدة فى كل 
  ةسجمع اللون األصفر حين قال فى وصف نرديوانه 

  
  ــاقِ ـالفَ ا ھَ رُ ــــفَ ـصْ ى أَ رَ ـتَ  - ٤٠

  )٢(ق ــونـمـھا الــضـى أبيـف عــ                                         
  .رھا الوضىء يضحك صاحبھاجحمجميلتين بعين فى ة بلونھا السجشبه النر

  
  ناصـــع* 
على وضوح ونقاء اللون ) ناصع(كلمة  مقع على شدة اللون استخداوكما استخد كلمة ف 

  وھذا يدل على نقائه) أبيض ناصع( فمثل قولنا 
  
     عـناصش ـسربال من الريـبِ  ينُ مزِ  - ٤١

  )٣(رعاـــم المتَّ اـغَ يحلى الثَ  رجُ بْ له زَ                        

  بشجرة بيضاء الزھر والثمر يصف ريش الطائرة األبيض فيشبھه) ردالط( ويقول فى
ن بيياألسود ل م ناصع مع اللونى شدة البياض ونقائه أيضاً استخدفكما استخدام ناصع عل

  )ھاجيا ( نه العالء وإب لك حين قال فى صاعدللون األسود وذنقاء ا
  مْ ـكُ راثَ ال عـفطَ  عمىم النّ ربلتُ ـسَ ـتَ  - ٤٢

                                           َ   )٤(ا ھَ وعُ منھا نصُ  دَ وَ واسّ ، ھا ذيالِـبأ
  .فقد ذلت بكم واسود بياضھا،نعمى لھالً لأإنكم لستم  
  
  كـوكـب *

  فقال فى مدح أحمد بن ثوابة. داللة على اللون األبيض ) كوكب(وأيضا استخدام كلمة 
  دبِ جِ ـمُ ـوء لـونُ  وءِ ا ضَ ت ذـلاومازَ  - ٤٣

  )٥( الكواكبيل  بعض ـران حتى قِ يّ ـوحَ                                     

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ٩٠٧/١ص٣ج:نفسه - ١
  ١٦٤٦/١ص٤ج:نفسه - ٢
  ١٤٨٠/٩٩ص٤ج:نفسه - ٣
  ٣٥٢٣/٤٨ص٤ج:نفسه - ٤
  ٢٢٠/١١٧ص١ج:نفسه - ٥

جدبة  مالمطر األرض ال ثمحتاج كما يغيغيث اليسديد الرأى غزير العطاء  هأراد أن
  .بأنواعه

   وقال فى الحظ
  هُ ظَّ ـحَ  دركَ ـى ليُ ـعَ سْ الذى يَ  رأيتُ  - ٤٤

  )١(كوكبا تَ سامِ ـكى يُ  لٍ يّ ـلَ بِ  ارٍ ـسـك                                    
  .إن الذى يسعى وراء الحظ كالسائر ليال ليحاذى بعض الكواكب



 ١٢٨

  
  )جاريةن عبدهللا بن طاھر بيدهللا بعب(وقال يھنىء 

ً بْ ــكَ وْ كَ ھا ـتَ ـلوِّ ـخَ  - ٤٥   راً يّ ـثِ ـمُ  ا
   )٢(دُ ـيـمِ ـتَ  ةٌ وَ رْ ـــسَ  هِ تِ ـحـمن تَ                                  

  .روةسِّ ملكتھا ولھا وجه وضىء كالكوكب على قوام ممشوق متمايل كال
  
  أقـھـد* 
  مات الدالة على اللون األبيض وھى أيضا من الكل) أقھد (وأيضا ھناك كلمة  

  حيث يقول فى مدح صاعد بن مخلد 
  بٌ ـوكَ ـكَ  اهُ ـنانى حين وافـسِ  نّ كـأ - ٤٦

                                     ُ   )٣(ھدُ ـقأَ ن زْ المُ  نْ مِ  عٌ طْ ـقِ  بهِ  بَ ـيـصأ
  .محى حين شك الثور الوحشى كوكب أصاب قطعة بيضاء من السحابركأن سنان 

  
  اناألقحـو* 

  .أصفر  نبات أبيض داخله) األقحوان(كما استخدم كلمة 
  هُ ـلَ  تُ بْ ـعج أنْ  دَ ـعْ ى بَ ـقَ أرَّ  - ٤٧

ًـ قـسـتَّ ـمُ  وانِ ـحـكاألق ضُ يـأب                                      ا
  .متناسق الجسم، قد أرق الشاعر المعجب جيب أبيض اللون كاألقحوان 

  
    دلةً ناباً مھَّ ـوأع نٍ دْ ان عَ ـمّ رُ  - ٤٨

                               ُ   )٤٥(ا  ـاقـفرَّ  احَ رَّ ــى السقَّ ـيُ واناً ـحـقوأ
  

  :ويقول فى الطائى 
واألعناب واألقحوان المروى ،ة نيشير الشاعر إلى أثر محاسبة الطيف فيراه كرمان الج

  .بالخمر الطيبة
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٥/١ص١ج:نفسه - ١
  ٧٠٤/٥ص٢ج:نفسه - ٢
  ٥٨٧/٤٣ص٢ج:نفسه - ٣
  ١٦٠٠/٥ص٤ج:نفسه - ٤
  
   الفجـــــر* 
  داللة على اللون األبيض ) كلمة الفجر( وأيضا استخدام الشاعر  

  يقول فى أبى سھل إسماعيل بن على بن نونجت
  
  يھا ـعل دوِّ ـغُ ـبال رَ جْ ـالف قُ ـبـتس - ٤٩

  )١(وقا ـسـغُ  الإ قُ ــيـفِ تَ سْ ـم التَ ـثُ                                   
  )النيل بعزم أى حفر قناة (قناة اليصرف ابكارة إلى حفر  



 ١٢٩

  :يھنىء عبدهللا بن عبدهللا بعيد وقال
  
  رٌ ـجْ فَ  هُ لَ  رٍ حْ بَ  نْ ومِ ، م رأى ـجْ نَ  نْ مِ  - ٥٠

   )٢(ادى ـع ةٍ ـماراغضِ  نْ ومِ ، اةِ ـفَ على العُ                              
ومن بطل  ،يض على طالبى المعروف بالمال الكثيرمن رأى أصيل ومن كرم كالبحر يف

  . شجاع كاألسد القومى المفترس
  
  صبـــغ* 

  وھى أيضاً داللة على اللون األبيض ) صبغ (كما استخدم كلمة 
  وقال فى ذم الخضاب

  جىالدُّ  غَ بَ صَ من  غُ بْ صِ إال  غَ بْ ـصِ والَ  - ٥١
  )٣(راــھر أزْ وَ ـأنْ  حَ بْ ـوالصُّ  ةً يَّ جِ جودُ                                     

  وھذان، الدجى صبغة ظالم أسود والصبح صيغه أبيض أزھرى
 ً   .بإرادة هللا اليختلفان مطلقا
  الحسين بن الفياض وأخاهبن وقال يمدح على بن محمد 

ُ  نْ مِ  - ٥٢    مْ ھِ في ائلَ ضَ ـرى الفَ ـاس تـنأ
  )٤(واضى ـنَ ر ـيـغ هللا فھىَ ◌ً بغةـصِ                                     

  .ويتحلون بفضائل ھى من فطرة هللا التزول والتحول 
  
  الـــودق* 

  فھى أيضا من الكلمات التى تدل على اللون األبيض )الودق (أما بالنسبة إلى كلمة 
  طلب كساء من أبى جعفر محمد بن على بن إسحاق بن النوتجى ف

ُ  كُ ـتَ الَ و - ٥٣   باً ـلَّ خُ  قِ رْ ـالبَ  نْ ھوباً مِ ـلأ
  )٥(ا بـصائ دقِ الوَ ؤبوباً من ـشُ  لتَ فما زِ                                 

  ــــــــــــــــــــــ
  ١٦٧٣/٩ص٤ج:نفسه - ١
  /٦٣٩ص٢ج:نفسه - ٢
  /ج  ص     :نفسه - ٣
  /١١١٩ص٢ج:نفسه - ٤
  ٣٨٩/٢٧ص٤ج:نفسه - ٥

  باً يعد بالمطر واليمطرذكما عھدناك والتكن برقاً كا اكن مطر
  .ويقول
  اهفّ ـب كاھَ وَ المَ  رُ طِ ـمْ ـتُ  كُ لِ مَ  - ٥٤

  )١(امى ــھ دقِ الوْ  بُ صيِّ  ھلَّ ـما أنَ ـك                                  
  . كغزارة المطي الذي ال ينقطع،إنة ملك يغزر عطاء يديه 

  يقـق* 
  بيض تدل على اللون األ )يقق(يضاً كلمة أو

  وقال 



 ١٣٠

  قْ قَ ـالي يبِ ـشِ ـالمَ  اعُ نَ ـقِ  كَ اَل عَ  - ٥٥
  )٢(لقْ ــخَ  ديدٌ ـج يبِ ـشالمُ  وبُ ـوث                                

  يشير الشاعر إلى مشيب شعره وھو كالثوب البالي بعد انصرام عھد الشباب 
  

  وقال في عبد الملك بن صالح الھاشمي 
  قِ ـقَ يَ عن  وادُ ـسّ ـال ر ذاكَ تَّ يف - ٥٦

  )٣(قـسـالنَّ  ءـاأللىك ــرھامن ثغ                                 
  . ؤلؤ المنضودليصف أسنانھا البيضاء الناصعة كأنھا صف من ال

  
  وضــح* 
  ىأيضا بمعنى األبيض وذلك ف) وضح(استخدم ابن الرومي كلمة  

  طُ ـداوى المواشإال ما تُ  يبُ ـشّ ـبدا ال - ٥٧
  )٤(يل كاشطُ ـلَّ لباح ـاإلص وضح وفى                                     
  ).وقد ظھر الشيب وغزا رأس الشاعر ولحيته(مدح أبا عيسى العالء بن صاعد وقال ي
  حةٌ واضَ  اءُ رَّ ـة غَ زَّ ـجت غُ ـلـتب - ٥٨

  )٥(ابَ ـقَ ـده ثَ ؤُ وْ ـإذا ماضَ  ھابِ ـالشّ   مثلُ                                     
  . سطعت أنوار وجھة كما يسطع الشھاب الثاقب

  
   وميــض* 

  وھى تدل على اللون األبيض )  ضميو(ويتحدث عن كلمة 
  وبرقٍ  ـضُ ومي بابَ ـرنى الشَّ ـذكيُ  - ٥٩

  )٦(ابِ ـن نُ ـيِ ـنِ ـة وحَ امَ مَ ـحَ  عِ ـجْ ـسَ وَ                                        
  ــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٧٣/١٣٦ص٦ج:نفسه - ١
  ١٦٥٦/٥٤ص٤ج:نفسه - ٢
  /ج  ص      :نفسه - ٣
  ١٤٢٤/١ص٤ج:نفسه - ٤
  ٣٣٩/٤٩ص١ج:نفسه - ٥
  ٢٥٨/٦٠ص١ج:نفسه - ٦

  دهللا بن عبدهللايوقال عب
  يذكره بشبابه لمعان البرق وسجع الحمامة وحنين النوق إلى أوالدھا 

  
   اءٍ ـوضَ  مٍ ـنجت من أئَ ـوماش - ٦٠

  )١(وِم◌ِ ــــجرُ  نْ ـوم راتٍ ـطِ ـمومُ                                 
  .ھم نجوم متأللئة وغيوم ماطرة وظنون بال دليلفاقففي آ) اعتلوقد (وقال في القاسم 

  
   غــراء *

  بمعنى أبيض ) غراء(كما وردت كلمة 



 ١٣١

   اءَ رَ ذْ ـعَ  اءَ رَّ ـغَ  يدُ ـعـھا يا ســھاكَ  -١
  )٢(ــاحريَ ـالقَ  ؤادَ ـفُ ـداوى بھا الـتُ                                    

شعره  االناجم بسبب قوم عابو وكتب إلى أبي عثمان سعيد بن الحسين بن شداد المسمعي
  . كلمة حسنة جديدة تعالج بھا قلبك الجريح –ياسعيد بن الحسين  –خذھا 

  
  البـھـق* 
  يدل على األبيض ) البھق (كما تحدث  

  هُ ـتُ ـكـلـحُ  وادَ ـيب السَّ ـال تع - ٦٥
  )٣ (قِ ــبالبھ اضُ ـاب البيـعد يُ ـوق                                  

  د الملك بن صالح الھاشمي عب ىوقال ف
عاب ظلمته وقد يعاب البياض بصفة تن السواد ال أبياض اد على الإن ما يفضل السو

  البرص الذي يكون فيه 
  ر ـقْ ـشُّ ـص الرَ إلى بَ  سبْ ـلم تن وداءُ ـس - ٦٦

  )٤(قِ ــھـبَ  وال ةٍ ـــفـلـوال كُ                                         
  بن صالح الھاشمي وقال في عبد الملك  

  .يفضلھا على الشقروات ذوات البياض المشبه البرص
  
  الـبـرص* 
  وأيضا يستخدم ابن الرومي كلمة برص بمعنى أبيض فالبيت السابق شاھد على ذلك  

    برصه ونَ ـاب لـما ش رُ ـمـأس - ٦٧
  )٥(هْ رَ ــضَ ه وَ لدُ ـس جـوال م صِّ ـالجَ                                    

  ـــــــــــــــــــــــ
  ٢٣٢٦/١٣ص٤ج:نفسه - ١
  ٥١٤/٩ص٢ج:نفسه- ٢
  ١٦٥٧/٧٠ص٤ج:نفسه - ٣
  ١٦٥٥/٤٤ص٤ج:نفسه - ٤
  ٩٤٤/١٤٣ص٣ج:نفسه - ٥
  

  سالم بن عبد هللا بن عمر  وقال فى
  .وساخ س أو من األللم يشبه شائب من الك رأسم لون جدرانه

  
  عــاج* 

  بيضأوتحدث عن كلمة عاج بمعنى 
  ھا ـنْ مِ  الئلِ ـغَ ـال ىف اكَ ـقَّ ـلـَ تَ يَ   - ٦٨

  )١(اجٍ ـعَ  ةِ يَ مْ دُ  مُ ـسوجِ  سٍ ـمْ ـشَ  هُ جْ وَ                                  
  وقال في شاجي

وجسم جميل ، ا وجه منير كالشمسھيستقبلك من –وقد تخففت من ثيابھا  –حين تراھا 
  .كدمية من عاج



 ١٣٢

  اجُ تَ  هِ ــــأسِ رَ  وقَ ـف اً رمَ ـيا قَ  - ٦٩
  )٢(اجُ ـعـال هِ نِ وْ ـلَ  نِ سْ ـحُ  نْ ل مِ ـجَ خْ يَ                                  

  وقال في الغزل 
  .هءل أمامھا بياض العاج وصفاؤببشرة بيضاء يتضا يتألأل، يا شبيه قمر متوج 

  
  أيـــــــم* 

  واستخدم كلمة أيم بمعنى األبيض 
  رٌ ـجـھا شـد حفَّ ـق رةٍ ـمن زھ - ٧٠

   )٣(بطـر ماـيُّ أر فيھا ـيـطّ ـلل                                      
  

  وقال في علي بن عبد هللا الكاتب إن للطير صياح عاليا على الغصون
  وفي نفس القصيدة السابقة قال 

  ھا ـه لـيـف األنوارُ  سُ ـفـتتن - ٧١
  )٤(ربـط اـمـيُّ أمنھا  جُ ـيـيھـف                                 

  . هر فتثير طربزھار تتفتح للطيإن األ
  
  بـــالفضـــة والذھ* 
كما استخدم الشاعر بعض المعادن التي تدل على اللمعان واللون المفضض كمثل  

  .الفضة ولكن بمعنى اللجين
  ى    رَ ال يَ ـف تَ ـمـلـد سـاك وقرَ ا يَ ذَ  نْ مَ  - ٧١

  )٥( ھبْ والالذّ  ينِ ـجاللُّ  قـىنى الالغِ  يكَ ـف                                  
  ــــــــــــــــــــــ

  ٤٨٨/٦ص٢ج:نفسه - ١
  ٥٠٠/١ص٢ج:نفسه - ٢
  ١٤٧/٩ص١ج:نفسه - ٣
  ١٤٧/١٠ص١ج:نفسه - ٤
  ١٥٤/٩ص١ج:نفسه - ٥

  سھل نوبخت                                           أبى ىوقال ف
  غلى من الفضة والذھبأأنك 

  هالنديم ويعاتبه وھي أطول المية ل وقال يمدح على بن يحيى
   هُ نْ ال البان مِ  نِ يْ ـجللُّ ا ونُ ـغص إذَ - ٧٢

  )١(الِ ــــقؤلؤ ال رِ لُ  بانَ ـثْ كُ  قَ وْ ـفَ                                   
يومھا كانت غصون من الفضه تتراقص فوق تالل الآللى  تدع عنك غصون البان 

  .وقوامات النخيل 
  :.األلوان الدالة علي اللون األزرق: ثانيا 

يدالن علي ) فيروز  –تبلجا ( ن فقط استخدمھما ابن الرومي في ديوانه ھما ھناك لونا
  اللون األزرق و قال في وھب بن جامع الصيدالني 

  ا                  ـجَ ـيلَ ـلِـ الھَ  فُ ـلُ خْ ا يَ شَّ ـفْ نَ ر بَ ـذكُ او -١



 ١٣٣

   )٢(اجَ لَ يْ النِّ  ىكِ ـحْ يَ  ،ونِ ـالل نَ وُ ـجا نَ ـمَ ـسَ                                  
  .لونه سماوي يشبه النيلج ، و اذكر بنفسجا يأتي بعد الھليلج 

  : ىو قال في رجل اطل
                  ـرهِ صْ ـخَ  ىف ىتوـا اسمّ ـة لنَّ أفك -٢

  )٣(روزجٌ ــيـفو ذا ،  اجٌ ـذا عَ : انِ فَ صْ نِ                               
  نبيض و ملوأ:ذا اعتدل في جلستة شطران إفكأنه 

   
  األلوان الدالة علي اللون األخضر : ثالثا 

ه فھا ھو يستخدم الدال علي وكما سبق ان استخدم ابن الرومي اللون األبيض و دالت 
الزبرجد و الزمرد من األحجار الكريمة  زرنيخ – الزمرد– طلح – الزبرجد - األخضر

اس أما الطلح فھو لون النفيسة الغالية الثمن و أيضا النادرة أما الزرنيخ فھو صدأ النح
  النخلة 

  و قال في علي بن عبد هللا الكاتب 
  ا نَ ـت لَ ـمثل يون إذاَ ـب العُ ھَ ذِ  -٣

   )٤(بـضُ ـالقُ  دَ ـجَ رَ بْ زَ ، ونـفـالج رَّ دُ                                  
  معة اليشبه النرجس بياض العيون و در الجفون و زبرجد السيوف ال 
  
  ا  مَ ـكَ  يدُ ـعـالسَّ  دهُّ ــبه جَ رَّ ـعَ  -٤

   )٥(با ـــذھ هدِّ ـجَ  خَ ـنيزرْ  ولـح                                   
  ـــــــــــــــــــــ

  /ج  ص     :نفسه - ١
  ٤٧٩/٥٨/٥٩ص٢ج:نفسه- ٢
  ٥٠٥/٣ص٢ج:نفسه - ٣
  ١٤٧/١٦ص١ج:نفسه - ٤
     ٢٩٩/٤ص١ج:نفسه - ٥
  
  صل شريف ألي إيع ل أصلة الوضِ ن حظه السعيد حوّ إ
  قال يمدح صاعد بن مخلد و
  
  طــلـح* 

  و ھي داللة علي األخضر ) طلح ( كما استخدم كلمة 
   م ـكُ ـت لـتـنب، مْ ـكُ ـالمُ ـقة أبَ رَّ ـعَ ـمُ  -٥

   )١(و ضال وغرقد  حـطل ىقَ ـالتَّ  بحيث                                      
  .بت بلغتھم راضيھم و كتأشجار أو قد صنعت من ،قالمكم لھا سمت العرب أ

  
  الـزمـــرد* 

و ھو نوع من ) الزمرد ( ن يوظف كلمة أاستطاع  هلي كل ما سبق فإنإضافة و باإل
  األحجار الكريمة و ھو ذو لون اخضر



 ١٣٤

َـ كَ ـفَ  -٦   رد ــمُ زُ ـال بُ ـصَ ـا قَ ھَ ـنَ أ
ً بــت ذھـتـبـان                                       )٢(ة ـضــو فِ  ا

  لھا بقصية من الزمرد انبتت ذھبا و فضةشبه اليد التي تحم
  
   نــجـغ *

اللون األخضر بينما درجة اللون األخضر شديدة  علىخري تدل أو لكن ھناك كلمة 
  ) غنج ( حتي تكاد ترى أسود 
  :و قال يخاطب القاسم 

  ب  رَ ـقـھا عَ ـيـفِ  جـنّ ـغَ ـلل َجـنـةو -٧
   )٣(ھاـربِ ـن عقـب مِ ـالصَ الء بـو                                        

  
  ن تقتل عشيقيھا بداللھا أأراد 

  األلفاظ  الدالة عليه يمكن استنتاج اآلتى أى و بعد عرض داللة اللون األخضر
-الوصف-الھجاء-ن ابن رومى استخدم ھذه الكلمات فى أغراض مختلفة منھا المدحأ -١

  .إلخ.... الغزل
  
غزل الح و ى األحجار الكريمة فى المدى تطلق علاستطاع أن يوظف الكلمات الت-٢

  . غاية فى البراعة والجمال والدقة
فى المدح ) طلح ( ن يستخدم الكلمات الدالة على النبات استطاع ابن الرومى أ:وأخيراً 

  . مع بيان عمق اللون ودقته
  ــــــــــــــــــــ

  ٥٩٤/١٤٣ص٢ج:نفسه - ١
  ١٤٢/٢ص٤ج:نفسه - ٢
  ١٥٩/١٤ص١ج:نفسه - ٣
  

 ً   :الكلمات الدالة على اللون األصفر :رابعا
أو تدل ) ذھب ( ما الكلمات الداله على اللون األصفر فمنھا كلمات مأخوذة من المعادن أ

  )شقر  -الشمس( يضا كلمات مأخوذة من أوھناك  )مشمش  –عصفر (على الطعام مثل 
  

  قال فى البحترى
  ه           ـاس لـط فالنحـلـىء بخـجِ وقد يَ  -١

  )١( بـذھـاله من ـيـافـص لِ ـئاولألو                                     
من النحاس والذھب فالنحاس ن شعره مزيج أأراد : يمدح الشاعر ويفتخر بنفسه ويقول 

  شعار من سبقه من الشعراء الكبار أمه والذھب مسروق من من نظ
  م ـھـيـلـع الِت◌ٍ ـِ بـقْ ـمُ  نَ راھُ ـتـف -٢

  )٢(وانا ـاألل رواـفـصـعد ـھاج قـتـباب                                   

  وارس *



 ١٣٥

و ھي داللة علي اللون األصفر " وارس " ن يوظف كلمة أبن الرومي ايضا استطاع أو 
  :أي الكلمة و مشتقاتھا في أغراض و معان مختلفة فمنھا " ورس " و كلمة 

  
  هـالـت عقـللـما حـله لـيـبـو تق -٣

   )٣(وارس  فرـبأص وديهـيت فـلـو ع                                    
  . و يروى وأكره  تقبيله حين يحل عقاله لھنة صفراء تبلله و تلطخه 

   هُ الَ ـقـع تْ لّ ا حلّ مّ ـل يتهُ ـلَّـ و عَ  -٤
  وارسك ـنـبط ذارِ ـأق نْ مِ  رَ ـفـبأص                                  
  

  مامه عه بلبس الو قال في بعض من عيرّ 
  .ه بالقذارة الصفراء مما يخرج من بطنك حين حللته من رباطه علوتو

  وقال في عبيد هللا بن عبد هللا 
  ك و ذاـنـمِ  دُ ـلـى الجَ دِ ـبھذا يُ  – ٥

   )٤(ورسـالـكاء فرَ ـص نْ مِ  يكَ ـقِ ـسْ ـو يُ                                 
  اء كالورسو ھذا يسقيك خمرة صفر، ھذا يقوى صبرك و صالبتك 

  .و قال في علي بن سليمان األخفش 
  
  مشـمــش* 
  دالله علي اللون األصفر) مشمش ( تخدم كلمة سيضا اأو 

  ـــــــــــــــــ
  ٢٧١/٢٤ص١ج:نفسه - ١
  ٢٦٠٠/١٦ص٦ج:نفسه - ٢
  ١١٦٦/٧ص٣ج:نفسه - ٣
  ١٢٠٨/١٨ص٣ج:نفسه - ٤
  ھا            ـواد استـنا به في سـأتت -٦ 

   ) ١( مشـلمشرة اـفـصُ  ىاه فـنأذو                                
  .أصفر األذنين كالمشمش، ويا لغرابة خلقته إذا جاء أسود كدبرأمه 

  
  الشــمس* 

  . علي اللون األصفر ةلي ذلك و ظف الشاعر الشمس كأنھا كلمة داللإضافة و باإل
  ة   ـفَ ـخِ  نْ مِ  فِ ـكَ ـالى أنه فـكَ  -٧

  )٢(مسِ ـالشَ ره ــفْ ـصُ  نْ مِ  هُارُ دَ ـقْ مِ                                
  قاله في دينار 

  .خفيف في راحه الكف كأنه ثقله كله شعاع من ضوء الشمس
  
  أشــقـر*

  .دالله علي األصفر ) شقر أ( و )  قُر◌ٌ شُ (ستخدم كلمة ا خيراً أو 
  .الھجاء  قبحأو قال في خالد القحطبي و ھو من 



 ١٣٦

  ه ـجاـفَ ـعِ أظف ـنَ ـخ يُ ـيـو شَ  -٨
   )٣(قرــأشادر ــه حَ ـل المٌ ــغُ                                     

  .ياله من شيخ يتولي تنظيف مخرجه غالم له عضو غليظ أشقر  
  وقال في عبد الملك بن صالح الھاشمي 

  ى برص                    ـلإب ـسـتـتن مْ ـوداء لَ ــس -٩
  )٤(ق ــفه و ال بھـلـو ال كُ  رالشق                                  

  .يفضلھا علي الشقراوات ذوات البياض المشبه البرص 
  :ستنتاج الدالة علي اللون األصفر يمكن االو بعد عرض األلفاظ 

  : غراض مختلفة منھا أإن ابن الرومي استخدم داللة اللون في  -١
  .لخإ...................... المدح  –الغزل  –الوصف  -الھجاء 

ار صفرعلي اللون يبين و يوضح درجة معينة من درجة اإل ةكل لفظ من األلفاظ الدال
  ) .الوارس ( و األصفر القاتم أ) األشقر (  صفر الفاتح األصفر الشديد أو األ:  فمنھا 

  
  الكلمات الداله علي اللون البنفسج : خامسا 

و ) البنفش ( ال : البنفسجي بن الرومي لم أجد كلمة تتدل علي اللون او بعد قراءة ديوان 
  .ھو نبات البنفسج 

  :و قال في وھب بن جامع الصيدالني 
  ـــــــــــــــــــــــ

  ١٢٤٩/٣١ص٣ج:نفسه - ١
  ١٢٤١/١ص٣ج:نفسه - ٢
  ١١٠٧/١ص٣ج:نفسه - ٣
  ١٦٥٣/٤٤ص٤ج:نفسه - ٤
  
  )١(ا  ـجـلـيـذكر بنفشا يخلف الھلاو -١

ثمرة و ھو علي اقسام ، ھليليج اال: يليج عربت بالبنفسج و الھل فارسية كلمة: البنفش 
  .و األسود ، منه األصفر 

  .و اذكر بنفسجا يأتي بعد الھليليج  
  .بدالله علي اللون البنفسج ) النرجس ( كما استخدم نبات 

  : وفي نفس القصيدة السابقه  
   )٢(اجَ ـسَ ـفَ ـنْ ـبَ ـال سُ ـرجِ ـالنَّ  ليَّ إ ىأھدَ  -٢
ن علي أ ةأى دالل. ر لونييو تغ، فت ـفضع، و الحزن  الھمّ النرجس كون ـعي ليَّ إ تأھد

ابن الرومي  ن أ على ن كانت تدلنا علي شىء فھي تدلناإعين الحبيبه كالسھام أصابته و
  نه يثير الحزن أسجي علي الرغم ـفنستخدام اللون البلم يكن مكثرا من ا

معني المألوف و الشائع ليس بالبمعني الحب و الدالل و الود و ولكن استخدمه األسي  و
  .له
  

 ً   .علي اللون األحمر  الكلمات الدالة:  سادسا



 ١٣٧

في واللون األحمر  ة تدل على جده وظف كلمات كثيرند تأمل ديوان ابن الرومى نع 
  : و مختلفه في شعره مثل  متعدده أغراض

 –قنوان –عقيق  –العندم  –مرجان  –فران عز –األرجوان  –ياقوت  –دم  –مدام 
 –خندريس  -ابنة الروم   –بنت الكرم  –الخمر  –أترجه   -مجد  –توريد  –ر القط

حمر أ –الورد  –الرمان  –ابنة العنب  –األعناب  –تفاحة  –صھباء  –النبيذ  –قاشر 
  .شعله  –نار  –قانىء 

  
  ر        ـمَ ـحم األَ دَّ ة األـعَ ـقِ ن رُ و أرى أ -١

   )٣( اءـبدما ـھـتـلـلـعأرض                                   
  )٤( قتلتحمرتھا من دماء من ) "  دم( و قال في اللون األحمر 

  .قال يعاتب أبا القاسم التوزي الشطرنجي 
قرانه بلعبة الشطرنج و أھم و ال يكتفي بمالعبة ءيلعب بمصير الناس و يسفك دماإنه  

  .التغلب  عليھم 
  . بمعني األحمر)  القطر( ستخدم كلمة ايضا أو 
  
   ه    ـيـدت جالبــما قــكأن -٢

   )٥( بباـر  الذى قـطـين القـمن أع                               
  ــــــــــــــــــــــــ

  ٤٧٩/٥٨ص٢ج:نفسه - ١
  ٤٧٦/٢ص٢ج:نفسه - ٢
  ٦٧/٥٥ص١ج:نفسه - ٣
  ٣٤٦/٢ص١ج:نفسه - ٤
  ٢٣٧/٧٧ص١ج:نفسه - ٥

  بن بشر المرثدى بمولد با العباس بن محمد بن عبيد هللا أو قال يھنىء 
  ".دمع من أقراص الحلوى لالذى يتساقط كا القطريصف " 
  
  ورد* 

  .علي اللون األحمر ) ورد( كما استخدم الشاعر كلمة 
        هناتِ ـمن وج وردِ ـال نىِّ ـم جَ ـو شِّ  -٣

ُ ق نْ ذله مِ ـو أخ                                    )١(يب ـربه بنصـ
  .و إال إذا شم الورد من خديه و أخذ نصيبه من وصله  ال أقدر علي نسيانه

  
  حنــاء *

ي اللون لداللة ع ىللون األحمر و تاره أخراعلي  ةتارة دالل) حناء ( ستحدم كلمة اكما 
ى خضاب أ(و بذلك كانت تستخدم فى الخضاب . ليھا إاألسود و ذلك حسب ما يضاف 

  ) .الشعر
    ةـمَّ ـب لِ ـواعـكـه عند السـيـتدل -٤

ّ و الحطر ـوبة بالخـضُ ـخم                                      )٢(ناءـ



 ١٣٨

في الخضاب و ھي داللة علي اللون األحمر أو ) الحناء ( كما وظف الشاعر كلمة 
أمره عن  ةاألسود و ذلك حين قال في سعيد الصغير ألنه يصبغ شعره ليخفي حقيق

  .الكواعب 
  
  الــورد* 
  .علي اللون األحمر  ةلستخدم الورد دالاكما  
  وله          ـن قـمـف وردِ ـال بَ ـقد ناص -٥

ّ ي و الـُّ عـيـقي الشّ ـتـال يل                                   )٣( ناصبُ ـ
  .تر عنهتسابن الحاجب وكان دعاه و ةبي شيبأو قال في 

   .ن الورد والنرجس عدوان ال يلتقيانأراد أ
  ننا           ـبي بتـالعُ  ةَ ـجعنا نُ ـيـرن فـاكـيب◌ُ  -٦

  )٤(ثُ ـواھِ ـالل اشُ ـطـعِ ـال وردِ ـالع ـكما انتج                        
  

  وقال يصف تصرف الزمان ويحض على المكارم 
لى البحث عن موارد الماء إن مآيقاع بيننا كما يسعى الظلى اإلإن الوشاه يسعون إ: يقول 

 .  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٤/٦ص١ج:نفسه - ١
  ٧٤/٣ص١ج:نفسه - ٢
  ٨١٢/٨ص٢ج - ٣
  ١٨٤/٦٧ص١ج:نفسه - ٤
  
  قــانيء* 
  .أى شديد الحمرة ) قماغحمر الاأل(يضا استخدم كلمة قانىء بمعنى أ
                   ىءـانـقبغ ـذات ص ولٍ ـمـمن ش -٧

  )١(ى ذاـيج ارٌ ـحجأون ـھا اللـتـلـنح                               
  نى           غلموقال فى رذاذ ا

حجار أنية المأخوذة من ارھم بحمرتھا القـوتسح ،اسقينى خمرا تشمل الناس برائحتھا
  ).جازى(

  تفـاحة* 
    دهُ رَ و وَ أ ةُ ــاحَ ـفَّ ـتُ ى نِ مُّ ـشِ ويَ  -٨

  )٢( هُ احُ ـفّ ـتُ  هُ دُ رْ وَ وَ ، يُّ نِ ـجَ ـال ذاكَ                                 
على  ةوقد استخدم كلمة تفاحة دالل(حاق القاضى إسبن سماعيل إوقال فى الحسن بن 

  ).حمر اللون األ
جتماع نى الـحسن الجأورد ،وخده من ـو الأعطر كالتفاح  .حس رائحة خدأويجعلنى 

  .صفتى الورد والتفاح فيه 
  لياقوتا* 
  ھا             ـضِ اـو درھا من بيبُ ـيخ وبيضاءَ  -٩



 ١٣٩

  .)٣(دُ ـزبرجـال اوتھـقاي و لهـيذكو                                 
  .حمر على اللون األ ةوھى دال) قوت ايمستخدما كلمه ال(وقال يمدح صاعد بن مخلد 

لق ما تلبس من الدر ، ويزيد بياضھا فى توھج ما أوغانية بيضاء ،يطغى بياضھا على 
  عليھا من اليقوت والزبرجد 

  .حمر األ ة عن اللوناينك) الورد وتورد(يضا استخدم كلمة أو
  يلة                ـضـفـت نَ مِ  دِ رْ وَ ـال دودُ خُ  جلتْ خَ  - ١٠

  )٤(د ــاھـيه شـعل ھاوردُ ـتال ـخج                                
ن تورد خدود الورد دليل على خجله من تقديمة إ ل النرجس على الورديوقال فى تفض
   .على النرجس

   العقيق*
  ھا          ـيـأس فى يدھا وفـأن الكـك - ١١

  )٥( يقٍ ـقـعفى  يقٍ ـعقفى  قٌ ـيـقـع                               
الحسناء  ھالكتمس فيقول حمر يشبه الكأسعلى اللون األ ةدالل) عقيق(ستخدم كلمة ا اكم
  .حمر أخرز بو ترشف منھا أ

  ــــــــــــــ
   ٤١٣/١٨ص ١ج : نفسه  - ١
  ٥٢٥/١١ص  ٢ج : نفسه  - ٢
   ٥٨٨/٥١ص  ٢ج : نفسه  - ٣
   ٦٤٣/١ص  ٢ج : نفسه  - ٤
  / ١٧١٥ص  ٤ج : نفسه  - ٥
  
  العنب* 

  عن الخمر  يةانحمر كعلى اللون األ ةدالل) العنب( ةكما استخدم كلم
                 دةٍ ــووال دٍ ــلك من وال مْ ـكَ  - ١٢

  )١(نبا ـالع أثمرَ  كوـرسا الشـلو غَ                             
  .لذيذلمر اثن يزرعا الشوق ويجنيا الألديك من حسن حظ وا

  الصھباء*
   ◌ً  ةــــلّ عِ  بردُ أ ھباءِ صّ اللذاك عن  - ١٣

  )٢( لٍ ـالمناھ تلكَ ن يغنى بِ أ جدرُ أو                                
  .حمرعلى اللون األ ةوالمقصود بھا الخمر وھى دالل) اءبالصھ(كما استخدم كلمة 

  . وھى قصيدة طويلة وقال يمدح محمد بن عبد هللا
س وتكفيه مناھل ثغور ؤون يستغنى بخمرة الرضاب عن خمرة الكألذلك يمكن للشاب 

  .الحسان 
  ناأرجو*

    اءٍ ــفى صف ةٌ ــرجوانيأ ــةٌ صبغ - ١٤
  )٣( دالِ ـِ فى اعت فٌ ــمھفھ وقوامٌ                                

قول فى مدح على بن يحيى النديم حمر حيث يداللة على األ) رجوان أ(يضا استخدم أو
  .ويعاتبه 



 ١٤٠

  .اسوجھھا متشرب بحمرة رافقة صافية وقوامھا معتدل ميِّ 
  َكَسته القنا ُحلّــًة مــن دَم  - ١٥

ُ  فأضحت لدي هللا من                             )٤ِ( ــون ْرُجـأ
ارتدى رداء وقال فى الشھيد لقد  .ي اللون األحمرداللة عل) أرجوان ( كلمة استخدم 

لقد كرمه هللا ! هللا  ويا لقدر ھذه الدماء ومكانتھا عند، أحمر من كثرة دمائه المھراقه 
  . وجعل دماءه أفضل من األرجوان األحمر 

  رمان * 
  ـ بما نع فاترّ ـدات مطـناھِ  - ١٦

  )    ٦( ابــنَّ بالعُ  نّ ــھُ ـانَ مّ رُ  تــكَ                             
داللة على اللون األحمر وقال فى أبى سھل بن نوبخت يتابع ) رمان(واستخدم كلمة  

                               .وصف الجوارى لجھه اھتماھن بمظھرھن 
   .وقال يمدح عبيد هللا بن عبد هللا

  ــــــــــــــــــــ
  ٢٩٩/١ص ١ج:نفسه- ١
    ٢٠١٥/٣٣ص ٥ج:نفسه- ٢
  ٢٠٥٦/٦٩ص٥ج:نفسه - ٣
  ٢٠٩٥/٤٦ ص٥ج :نفسه - ٤
  ٥٦/ ٢٤٧١ص  ٦ج :نفسه  - ٥
  
  
  قاشر*
   . )الحمرة (  مرادفة للون األحمر للداللة على األحمر الشديد) قاشر(استخدم  أيضا ًو

   رٌ ــقاش رُ ــأحيم،  مشؤومٌ  رقُ أُزيِ◌ِ  - ١٧
  )١(علي القوم ثاقــبُ  نحسٌ ، ألصحابه                             

  .قال في بن طالب الكاتب 
  . ق العينين كعيون األعداء من الروم ولونه أحمر كاألعاجم وھو نذير شؤمأراد أنه أزر

  قاتم*
  ) غامق ( وكلمة قاتم إذا أضيفت إلي اللون األحمر فھي داللة علي شدة اللون 

   ا ًــقاتمَر ــتنادَم فيھا الموُت أحم - ١٨
ُم ـَع المَھا واألخدريُّ المكــَقري                                 )٢(دَّ

  .قال عبيد هللا بن عبد هللا 
  . ھناك تنادم اثنان الموت األحمر والحمار األخدري المجروح 

   المرجان*
على اللون  ةحجار الكريمة وھو داللاأل من وھو نوع) المرجان(كما استخدم كلمة 

  .حمر األ
  حين تستمطريَن أو تـارِك  - ١٩

ْرَر                          ا، الدُّ   )٣( اـرجانالمُ معين وعلي السَّ
  



 ١٤١

بكر محمد بن عبد هللا  أبيبو العباس بن أفى دريرة ،جارية عوادة وكان يتعشقھا  هقال
  .لحانك التى تشدين بھذه الدرر والجواھرأعذب أفما 

   مجسد*
  .استخدم كلمة مجسد داللة علي اللون األحمر 

  َوقَُّف َيُردُّ الُخـفَّ َبْدَمي َفَمـْرُوهُ  - ٢٠
َماِء                      ِ            )٤( دُ ــسَّ جَ مُ بَما ُعلَّ ِمْن ِتلَك الدِّ

وحجارته الصلبه باللون الزعفران ، وربا مرتفع من األرض تدمي أقدام من يجتازه 
  .لكثره دماء علي األقدام عليھا 

    النبيذ*
  .مر فاستخدم كلمتي الصھباء والنبيذ داللة علي اللون األحمر فھما كناية عن الخ

  ا ًـتارك الزلتَ  ھباءِ الصَّ أيا تارك  - ٢١
  )٥(دا ً ـــزاھِ  المعيشةِ  بِ رشادك في طيِ                            

  ـــــــــــــــ
   ٢٨٨/٣ص  ١ج: نفسه  -١
    ٢٠٩٥/٦٩ص  ٥ج : نفسه  - ٢
      ٢٤٧١/٥٦ص ٦ج:نفسه- ٣
  ٦٠١/٢٥٦ص  ٢ج : نفسه  - ٤
   ٧٤٦/١ص  ٢ج : نفسه - ٥
  ُب الَماء علي وجِھـِــِه أَْشرَ   -٢٢ 

  )١(ُعنقُــوُد  اءِ ــھببالصَّ ما َجــاَد                              

  : ي وجھك ما دامت عناقيد الكرم تجود علينا بالخمر كما قال{وانا أ، ال أشرب الماء 
، ال زلت ھاجرا ً عقلك ، أيا معرضا ً عن شرب الخمر ) من ترك شرب النبيذ ( 

  .ن لذة العيش وراغبا ً ع
  مرخال*

  .كما استخدم كلمة خمر وھي دلاللة علي اللون األحمر 
   هُ ــقتيَ رِ  ر كأنَّ ــيرٌ غَ  بيٌ ظَ - ٢٣

  )٢( دِ رَ ــفي بَ  لَ زِّ ـُـت رِ ــمخَ  ةٌ نكھ                            
  .فعل ذلك حبيب مثله ظبي مغرور بشبابه له رضاب طعمه كالخمر ُصبَّ في برد 

  لجمرا*
  .ا ً كلمة جمر فيھا معني الحمرة قال في القاسم وأيض
   رِ ــالجمي علي يلِ لَ  تُّ ي بَ كأنّ  قتُ رِ أَ  - ٢٤

                             ُ   )٣(سـرِ ماكين والنَّ السِّ  نَ بيْ راعي  كري َأ
  .    لقد استبد بي األرق فبت أراقب الكواكب وأرعيھا 

   بنت الكرم* 
  كــرِم ُتديـُرھا ذاُت  كرمِ  بنتُ  - ٢٥

  )٤(ُموقِد النَّحــر ُمثِمـِر األعنــاِب                            
  .استخدم بنت الكرم كناية عن الخمر وفيھا لون األحمر 



 ١٤٢

يصف الساقية ذاكرا ً حليھا الشبيھة بعناقيد الكرمة : يقول في أبي سھل بن نوبخت 
  .الناضجة وقد تدلت كالجواھر

   زعفران* 
   )وقال في وصف النرجس (  فيھا معني الحمرة

   هُ ـفَ طِ عْ ح بَ ـالري رَّ ومَ  راهُ ـأما تَ  - ٢٦
  )٥( ورِ ـُـكاف فوقَ  رانٌ ـعفزَ ه كأنّ                              

اما ترى النرجس طبقتين من ألوان يمر الريح عليه فكأنما الزعفران فوق الكافور على 
  .صعيد واحد

  العندم* 
  تْ وإن بدَ  الكوؤسٍ  يِض في بِ  رسُ الوَ  يَ ھِ  - ٢٧

  )٦(مدُ نْ عَ فَ  وهِ جالوُ  يِض في بِ  كَ يْ نَ يْ عَ لِ                                     

  ـــــــــــــــ
   ٧٣٤/٥ص  ٢ج : نفسه  - ١
   ٧٩٧/٢ص  ٢ج : نفسه  - ٢
   ٩٦١/١ص  ٣ج : نفسه  - ٣
   ٢٨٣/٦٠ص  ١ج : نفسه  - ٤
   ١١٤٥/١ص  ٣ج : نفسه  - ٥
   ١٢/ ٢٠٩٢ص  ٥ج : نفسه  - ٦

تقول ھي الورس :وقال يمدح عبيد هللا بن عبد هللا ،حمر فيھا معنى األ) العندم (كلمة  
  .سھاولكنھا تتحول في وجه شاربيھا إلى لون العندم وإذا بدت من خالل كؤ

   الخندريس* 
  :ستخدمھا بن الرومياوھى كلمة القديم والتستخدم إالفي الخمر كما "خندريس"

  داھــا مَ  اخـتْ رَ إذاتَ  يسندرَ خَ  - ٢٨
   )١( ـابِ ـعلي األحقـ ةً دَّ ــجِ  ستْ بِ لَ                             

  .    يقول فى أبى سھل بن نوبخت 
  .أراد أنھم يعاشرون النساء ويشربومن الخمرة التى تزداد قيمتھا مع مرور الزمن 

            ابنة العنب*
ن الحمرة  ،يقول فى البحترى كناية عن الخمر وھى فيھا لو)ابنة الكرم (كما استخدم 

  . تقتل الرجال وتحييھم بثغر أسنانه بيضاء وريقه كالخمرة 
  م ـشفيھم بمبتسـَ ال وتجدوى الرّ تُ  - ٢٩

  )٢(بِ ـبنة العناك وريقٍ ،ام ــكابن الغم                              
البحتري يقول قي ) لون الحمرة(كناية عن الخمر وھى فيھا ) ابنة العنب(ستخدم اكما 

  .تقتل الرجال وتحييه بثغر أسنانه بيضاء وريقة كالخمرة 
  ذهِ ــھ كَ مـرِ خَ أعصيـــــــرُ  - ٣٠

  )٣(؟رُ ــعصي ك أمدِّ خَ  اءِ ـن مـم                                 
  )وقال يمدح أبا الفوارس (اللون األحمر  كناية عن) خمر( كلمة

ألحمر اي من خدك معصورة أم من العنب كنت أقول للغالم الساقي ما ھذه المدام أھ
  . !والتفاح؟



 ١٤٣

  .وفيھا إشارة إلى اللون األحمر) النبيذ(وأيضا استخدم كلمة 
  ا ــبھ تُ ـلغِ شُ  الٌ ـشغأو النبيذُ لوال  - ٣١

  )٤(اــھَ يادتَ عِ  يِّ كفَ  تْ ـفلغْ إذن لما أَ                                
الھا في ق. ( إذن لما أھملت كفي زيارة ھامته  وبأشياء أخرى، نشغالي بشرب النبيذالوال 

  ) ھجاء أبي حفص الوراق 
  ه ــربوشُ  يذَ بِ النَ ،ي اقِ رَ العِ  لَّ ـأحّ - ٣٢

  )٥(رِ ـَ نكة والمُ دامِ ان المُ امَ رَ وقال الحَ                              
  )وقال في النبيذ (الخمر وفيھا معنى الحمرة ) دامةالمَ (

  .والسكر نفسه ،ما عتق من الخمر ،وحرم أمرين  أحل العراقى شرب النبيذ
  ـــــــــــــ

   ٢٨٣/٥٩ص  ١ج: نفسه  -١
   ٢٦٩/٣ص  ١ج: نفسه  - ٢
   ٩٠٠/٤٠ص  ٣ج: نفسه  - ٣
   ٧٩٤/٣ص  ٢نفسه ج - ٤
   ٩٨٣/١ص  ٣ج: نفسه  - ٥
  
  
  أترجه*

  .وھى داللة على اللون األحمر )أترجه (ووظف كلمة 
  ـةٌ ـــومَ ا ثُ ـھتنِ ھا في نَ كأنَّ  - ٣٣

  )١( هْ ـــجَّ رُ تْ أَ  ونِ ـَّ ا في اللـھنّ لكِ                           
  ةزينوقال في ك

  .لكن بشاعة صبغ الحمرة عليھا يجعلھا كاألترجة ،كأنھا بسبب رائحتھا الكريھه ثومة 
  الشعلة* 
   بٌ ــكَ رْ مَ  مْ دكُ نْ عِ  نا منأوجاءَ  - ٣٤

  )٢(رُ ـــَ قْش◌ْ و أَ أَ  ةِ ــلَ عكالشُّ  رُ حمَ أَ◌َ                             
صديق له من أھل بغداد قدم من سيراف !)وكتب(فيھا معنى الحمرة )شعلة (كلمة 

  .لوجاءنا من عندكم مركب ملون مزده ملكي يصر صريرا تذعر له عقارب الدار
  مدامة* 
  والمقصود بھا الخمر مدامة 

  وقال في شاجي 
  ىّحـت ةدامِ المُ  شربُ ل نُ زْ نْ م َلْ ◌َ  - ٣٥

  )٣(الجـجِ كاللَّ  حُ ــعاد منھا الفصي                             
. لم نزل نشرب الخمر حتى صار من يحسن البيان ثقيل اللسان مترددا في كالمه 

  .الخمر المعتقه القديمة)المدامة(
  شيخ  د بن عيسى بنحموقال في أ

   صباحِ المِ  نِ عَ  تْ نَ غْ أَ  دامةٍ مُ و - ٣٦
  )٤(ھا بصباحِ إناؤُ  ساءَ ى المَ لقَ يَ                              



 ١٤٤

  .◌ً  ورب خمرة اكتفينا عن المصبا ح بشعشعة من إنائھا تجعل المساء صباحا
  :وقال 
   أونجحْ  عسَ اإذا تق الزمانَ  لِّ خَ  - ٣٧

  )٥(دحْ القَ  و ةدامِ إلى المُ  ومَ مُ الھُ  كُ واشْ                                
  .المك للخمرة وأقداحھاآوأظھر ،  اترك الدنيا إذا تأخرت عنك أوظفرت بك

  :الكلمات الدالة علي اللون األسود : سابعا ً 
حمم  –سحماء  –الحناء  –ارمداد  –نقب  –أدعج  –أسحم  –فاحم  –الغراب  –الدجي 

بھيم  –أطلس  –غنج  –حندس  –مساء  –طرموس  –حداده  –قنع  –عجاء  –ربد  –
 –حالك  –أديم  –حنك  –أبنوس  –ھم د –الفحم  –زنج  –ة حمر –دجن  –مدجج  –

أحوى  –أطخم  –حذر  –خمص  –دخن  –الخضاب  –أدھم  –الليل  –ظلماء  –كحل 
  .أملس  –لج ني –غياھب  –دلج  –كدر  –ظلم  –أدم  –سلخ  –بھم  –ملس  –

  ــــــــــــــــ      
    ٥٠١/٥ص  ٢ج: نفسه  -١
         ٩٧٥/١٢ص  ٣ج: نفسه - ٢
  ٤٩٠/٤١ص  ٢ج: نفسه  - ٣
  أديم* 
تستخدم بمعني السواد أي أديم األرض أو أديم الليل أي ظلمته وقيل األديم ھو البياض  

  . الواضح وقال في إبراھيم بن حماد 
  ا ً ــك في ثرائك عائثـسماح بعثتْ  -١

  )١( مُ ــسلي مُ ـاألديو لُ ـفالمال ينغ                              

ويريد ھنا الممدوح نفسه لقد كان نسا ھلك مه الناس فالمقصود أديم األرض ظاھرھا 
  .ة ٍ انت سالما ً من كل مفسد يبقتمفسدا ً للمال منفقا ً له وھكذا يفسد المال و

    الخضاب * 
  .أي صبغ الشعر األبيض باللون األسود . بمعني األسود 

   ودٍ ــخ اءَ ـبيض كلّ  ابَ ـإعج رامَ  -٢
ّ ذي الت الخضابِ  دِ بسوا                                 )٢(ب ـعجيـ

أراك استرضاء الفتاة الناعمة بالخضاب العجيب :يقول ابن الرومي يحيي بن المنجم
  الذي استخدمه 

    ظلمة* 
  ا ــأن عليھ رَ ـغي ھي سوداءُ  -٣

  )٣( وبُ ـا القلـمنھ مُّ ـدلھتَ  ةً ـظلم                            
  .ا ًيجعل القلوب حزينة باإلضافة إلي سوادھا فإن عليھا ظالم

   غياھب* 
  نيا شعاعا ً أضاءھا علي الدّ  نشرتْ  -٤

  )٤(بــالغياھ ھمَّ وكانت ظالما ًمدلِ                              
  .أي أن نور وجھه أضاء الدنيا بدد الظالم : وقال يمدح أحمد بن ثوابة

    جمرة* 
  .شدة التوھج إلي أن يصل لونھا إلي األسود 



 ١٤٥

   ◌ٌ  رةــجمت ــإن أبيخ كٍ ضل با -٥
  )٥(ا ــھـدا مثقبِ ــھا يـيذكِ سوف تُ                           

  .إن البكاء علي كسوفا سيعقبه توقد ھو ضالل : قال يخاطب القاسم 
   كحل* 
  ري ــنواظ كحلتُ أني ما  فحلفتٌ  -٦

   )٦( بِ ــا وال بضريـلھم لِ ـبمشاك                              
  .لم تنظر عيناي ما يماثلھما في الجودة : الغزل وقال في
  ـــــــــــــ

   ٢٢٥٦/٢٠ص  ٦ج: نفسه  -١
   ٥٨٨/٤٧ص  ٢ج: نفسه  - ٢
  ١٣٩/١٢ص  ١ج: نفسه  - ٣
  ١٦١/١ص  ١ج: نفسه  - ٤
  ٢٢٣/١٦٨ص  ١ج: نفسه  - ٥
    ١٥٩/٥ص  ١ج: نفسه  - ٦
  الغراب *  
   ـةٍ من خطّ  كَ ـتيِ ب بھا اعجِ فَ  -٧

   )١( اــالغراب بَ ـشينُ ب باألَّ عجِ او                          
  سماعيل بن بلبلوقال في إ

  .نه كان مستحيال ومستغرباأي أن يشيب الغراب أن عملك معي كاد إ
   الدجن* 
  .)نجُ دُ (جنه الظلمه وجمعھا مظلم والدوھو الليل ال 
  فوقھم  ضَّ فانق خانَ  سفرٍ  وكم خانِ   - ٨  

  )٢(انب رفوق اآل جنِ الدّ  صقرُ  ضَّ ا انقكم                          
  حمد بن ثوابه أمدح يوقال 

  .باحھلك الصقر صيده قبل انبالج الصّ يھلكھم كما أرب خان سقط علي من فيه ف
  .سواد الليل مع غيم:يالدج* 
  ل ــل ليـه في كـيضيء شھاب  - ٩  

   )٣(اب ـنجياي أ يالدجاب ـتنجف                               
  . مةنه كالشھاب المنير الذي يكشف الظلأراد أ:ل في عبيد هللا بن عبد هللاوقا
  ميالبھ* 
  .البھمه السواد.لي الصباح إم الضوء فيه يليل بھ 

  ا  ــنظمھ ويه سـما اكتست شيب  - ١٠
  ) ٤(بياغرال مــالبھيسھا أعلي رالدرر                             
  بي سھل بن نوبخت أوقال في 

  .اء اللون يشوبھا بعض بياض الدر المنظوم في خيطهدان شعورھن سوراد أ
  كـحال* 

  .شدة السواد كلون الغراب 
  هــه ألبصرتـت عنـلو قلق  - ١١



 ١٤٦

  )٥(ب ـالغيھك ـالحالالم ـمثل الظ                            
  .أراد أن نفسه تنطوي علي الحقد والسواد : وقال يھجو البين 

  جـغن*
  .وھو الغنج ، لغناج النوور الذي تجلعه الواشمة علي خضرتھا لتسود حسنة الدل ا

   جــغنف ذي ـد كـم بالقصـيؤل - ١٢
   )٦(اه ـوب عينـد منا القلـتفص                               

  ـــــــــــــــ
   ٢٠٢/٤٧ص  ١ج: نفسه  - ١
   ٢١٥/٣١ص  ١ج: نفسه  - ٢
   ٢٥٩/٨٥ص  ١ج: نفسه  - ٣
  ٢٨٣/٦٣ص  ١ج: نفسه  - ٤
  ٢٩٥/٥٦ص  ١ج: نفسه  - ٥
    ١٣١/٢ص  ١نفسه ج - ٦
  .كذلك النفس فإنھا ال تري اإلنسان عيوبھا  ة قد تستر خدوش الوجهآن المرإ

    جـدع* 
  .الدعج والدعجة السواد وقيل شدة السواد 

  يا وجنتيه اللتيـن من بھـج  - ١٣
  )١(ج ـدعفي صدغيـه اللذين من                            

  .جبا ً لنضرة وجنتيه المتالقة مع شدة سواد صدغيه ع
  .وقال في كنيزة 

  جـالنيل* 
  .بالكسر وھو دخان الشحم يعالج به الوشم ليخضر 

  كأنھـا والوشــم في جلدھـا  - ١٤
  )٢( هــبنيلنجزرنيخــة شيبــت                       

     . د لقد وشمت جلدھا بتلك األسماء فأصبحت مثل زرنيخة بصبغ أسو
  هـعج*  

  .يضرب إلى السواد
  اؤه ـر شمطـسوداء باب الجح - ١٥

  )٣( هـعجه ــل من كشفـلك                            
  .ف الذوق السليم عن ذكرھاعوقال في كنيزة ي

  جـزن* 
  .رمز إلى السواد  

  ج ـض ودعـس بيرأشعرات في ال - ١٦
  )٤(جـزنو روم:حل رأسى جيالن                           

  :وقال في الشيب 
ين من البشر الروم سي إلى جنمفكأنما رأسى ينت،سود  في الرأس شعرات بيض وأخرى

  .ولھم السواد ،والزنج ،ولھم البياض ،
   ربد* 



 ١٤٧

  .والربد في النعام سواد مختلط .ھي الغبرة وقيل لون إلي الغبرة 
  مـوأولى أمرى أن تشملوه بفضلك - ١٧

  )٥(دـأربقيدكم والموت أسود ن                              
  يمدح صاعد بن مخلد : وقال 

فھو أحق الناس بأن تشملوه ، و الموت قريب منه ،زمن أنقذتموه من أيدي األعداء 
  .برعايتكم 
  ــــــــــــــ

   ٤٧٥/١ص  ٢ج: نفسه  -١
   ٥٠٢/١٣ص  ٣ج: نفسه  - ٢
   ٥٠٢/١٩ص  ٢ج: نفسه  – ٣
   ٥٠٥/١ص  ٢ج :نفسه - ٤
   ٥٩٥/٦١ص  ٢ج: نفسه  - ٥
   الليل* 
  أرجت منــــھا فالة جـــــردة - ١٨

  )١(ودـس الليلوه ـجواءت وـوأض                                       

  . ويسأله أن يحسن محضره عند صاعد،وقال يمدح المبرد 
  .وأضاءت بوجودھا سواد الليل،فاحت بسببه رائحة عطرة من فالة جرداء 

     شبروز * 
) كلمة فارسية (وھى كلمة غير عربية ) شبروز (بن الرومي كلمة استخدم اكما  - ١٩

تخدمھا اسبمعنى النھارولكن ھنا ) روز(بمعنى الظالم و) شب(وھى منقسمةإلى قسمين 
  .بمعنى الظالم 

  نھاـجمحت جمحت فما زلت م - ١٩
  )٢(بروزـشيرفي في ـومن الص                               

  .لسين في أسود يوم يالحظ فتك وحجمت عليك غدوت أنت والصيرفي محين عص
  حندريـس*
  .الظلمة وقيل الليل الشديد الظلمة )حندس (  

  نواله كالغيث في أزمـــــــــة- ٢٠
   )٢(ندسـحنجم في ـه كالأيـور                                    

     . كالنجم الساطع رأيه،تى أإبان الجدب الممحلة وي لغيثتى نواله كاأي
  عـأسف*

  .بة حسواء قفي خدي المرأة الشا:لسفعة في الوجه :سفع ،أسفع 
                                                                        ه ـياضـد بـال بعـه حـأقول لوج - ٢١

           )٣(عــود أسفس واللون أ،فارهـوإس                               
  ألبنوسا* 

  .يخاطب الشاعر وجھا أربد بعد إشراقه وإسفاره وإسود سوادا سافعا أي ذل 
  .خشب صلب أسود اللون ثقيل جدا ):األبنوس(

  ألف من  بنوساألن من ـغص - ٢٢
  )٤(تطق ــب ومنـــمؤتزر معج                            



 ١٤٨

  .في عبد اللله بن صالح الھامشيقاله  
  .مكتس بأنيق اإلزار والنطاق األبنوسممشوقة كغصن من 

  غربيب*
  . يدل على اللون األسود) غربيب( - ٢٣
  وخدل وممشوق وأبيض ناصع   

  )٥(ثمـى وأخـوأقن بـغربي ودـوأس
  ـــــــــــــــ

  ٧٥٢/١٥ص٢ج: نفسه -١
  ١١٥٩/٢٢ص٣ج :نفسه -٢
  ١٢٣٧/٣٨ص٣ج:نفسه  -٣
  ١٥٥١/٦ص ٤ج:نفسه  -٤
  ص٤ج:نفسه  -٥

  )اى فى الحبيبة ( يد هللا بن عبد هللا وقال فى مدح عب
سھا أبيض ناصع ، وشعرھا أسود ل ممتلئ ، وقدھا ممشوق رشيق ، ومبساقھا خذ  

خالل عرض صورة جميلة  )١( وقد تعرض لفكرة األضداد.فاحم ، وأنفھا أقنى مليح 
للمحبوبة حيث جسمھا أبيض وفمھا أبيض ولكن شعرھا أسود فاحم فمن خالل عرض 

       .ضده اتضحت الصورة اللون و
  سمراء    * 

وكلھا بمعنى أسود )سمراء  ـ أسمر ـ سمر ( بمعنى أسود فأحيانا يأتى الشاعر بلفظ 
    . يقول فى عتاب محمد بن عبيد هللا 

  قھا        ـحادثات ورتـفتق الـليك بـع    - ٢٤ 
   )٢( لسمرواوتضريم نار الحرب بالبيض                                     

  . كن متمرسا بالحادثات مفيدا منھا مجربا ما بين فتق رورتق 
  .صفة للرماح ) السمر(كنابة على أمور الحرب وخباياھا 

  .   وقال فى سالم بن عبد هللا بن عمر  
  ه برص      ــاب نونــما ش أسمرـ ٢٥

    )٣(ره ــص وال مس جلده وضــــج ال                        
رانه أسمر لم يشبه شائب من الكلس أو من األوساخ فلون أسمر كان رمزا إلى لون جد

ھنا محمود سمور جميل نقى وليس المقصود به ) أى أسمر (جماد أى الحائط والجدران 
  .     ) أٮاألوساخ(

وقال يرثى يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن حسين بن على بن 
  .        أبى طالب عليھم السالم

  ـ وھذه جھــــلة طخـياء ثانية          ٢٦
        ) ٤(مر ـــــلسبـنا نكِشِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ــف بالخطية ا                          

صفه للرماح تميزھاعن البيض وھى السيوف وھذه منكم جھلة جديدة يبدو ) سمر (فھنا 
  .        بيد هللا بوالية وليھا أنھا ستنكشف بأسنة الرماح الخطية وقال يھنىء عبيد هللا بن ع

  عنوة      والسمر تخمطھا بالبيض_  ٢٧
         )٥(س ــبر الخنابأبو الطيب الليث الھز                               

  .   لماتفاقمت الفتنة توالھا بغصبته أبو الطيب األسد الھمام الشديد 



 ١٤٩

  
   . وقال على بن العباس الرومى يمدح صاعد بن مخلد 

  ـ فما رمته حتى استقل برأســه      ٢٨
  )٦(ـرد ــــر أجأســممكان قناة الظـھر                         

  ـــــــــــــــــــــ
  .سبق التحدث عنھا فى اللون األبيض -١
    ٩٣٣/١١ص ٣ج: نفسه-٢
   ٩٤٤/١٤٣ص  ٣ ج:نفسه – ٣
    ٢٦/ ١١٣٦ص  ٣ج:نفسه -٤
   ٣٥/ ١٢٢٢ص  ٣ج:نفسه  -٥

  .طلبت صاحب الزنج حتى رآه رمحك األسمر األجرد قليل األھمية سھل المنالفما 
     .صفة للرمح وقال يمدح عبيد هللا بن عبد هللا ) األسمر(أيضا 
  ريدين يمضيھا وتمضيه فى الدجى          ف -  ٢٩

   )١(ذم ـــيمضيھا وتمضيه لھ كسمراء                              
  ) . بالسواد(راء ناقه كالرمح يماشيھا سيفھا ھنا وصف الناقة ھما وحيدان فى الصح

  .   وقال يھنىء عبيد هللا بن عبد هللا بالمھرجان 
  اھى        ـــته وضــته ورقرقــرخم – ٣.

  )٢( مرانـاألسمران وـلھا األحـفع                                   
صوت ساحر رخيم أطربنا  ) و الرماح  الماء(واألسمران ) الخمر و اللحم ( األحمران 

به مغنية ورجعته فأمست ألحانھا فى سحرھا وقتنتنھا أعذب من لذة الخمرة واللحم 
  .        وقال فى الجوارى القيان . وأنواع الملذات 

  اللدان إذا اســبكرت                مرــالسمن  - ٣٢
  )٣(اللـدان مرـــلسوصرف المــوت فى ا                        

         .كلمة السمر مقصود بھا صفة على الجوارى 
انظر إلى ھؤالء المغنيات السمراوات النواعم عندما يستقمن فى مشيتھن ويبدين قوامھن 

  . فإنھن يسحرن األلبلب ويفعلن فى النفس فعل الرماح اللينه السمراء القاتله ،الرشيق 
          

           فحـم*
  .       شدة سواد الليل وظلمته: فحمة العشاء 

  يسود من قبح ما يجىء به          – ٣٣
     )٤( بالفحمحتى كأن قد أسف                           

  .    وقال فى أبى سليمان المغنى 
  .    إن أفعاله تسود وجھه ، وكأنه قد تناول الفحم األسود فسود بشرته 

         
  )          السواد( مدجـج * 
           مدججهيأس األمير وأبطال  - ٣٤

  )٥(وكل أجرد ملحوف ومبلون                         
قضى األمير نحبه وھو قوى شديد بلنفسه وبأبطله المستعدين بكامل : وقال فى الرثاء 

  .سالحھم ،ولديه الخيول األصيلة المسرجة البجاھزة السباقة التى ال تجازى 



 ١٥٠

    ـــــــــــــــ      
  
     ٢٠٩٦/٨٨ص  ٥ج:نفسه -١
   ١١٧/ ٢٥٠٠ص  ٦ج:نفسه -٢
   ٢٤٧٩/٣ص  ٦ج:نفسه-٣
   ٢٢٤١/١٦ص  ٦ج:نفسه-٤
  ٤٤/ ٢٤٦٥ص  ٦ج:نفسه  -٥
  
  

  أسود فاحـم: حمـــم* 
  َمـْحـَلـولِـك أْحـَسـُب ديـباَجـهُ  - ٣٥

  )١(الِــــْقــدرِ  ُحـَمـمِ ه ِمْن تـفًف◌َ أَسَ                               
  ل يھجو جعفراوقا

  .كأن صفحته من موقدا القدر الملطخ بالھباب األسود كوجھك أسود محلول
  
   أسود:   خمــص*
  .خمص فارغ البطن وھى من الداخل سوداء 

  ـَماتوقامْت علـيـك الجنُّ واإلنـُس مأْ  - ٣٦
  )٢(والھـَضمْ  والَخـمِص ُتـبكِّى صـالَة الليِل                                  

  ال فى رثاء أمهوق
إن كل مخلوقات هللا من أناس وجن قد أقاموا لك مآتما بكى فيه الخلق أجمعين حتى 

  .الجائعين
  
  أسـود:  الدخان أقتـم* 
خـــاِن ـس مثـَعْن نف - ٣٧   )٣(ـمِ ـْأقـتَ ل الدُّ

  وقال فى ابن الخبازة
  .إن لھا نفساً مثل الدخان فى كثافته وسواده

  
  أسـود:طرموس  *

  الرأس واللـحيِة مْنه ُشـھـبةٌ وفى  - ٣٨
رقـاُء والـوْجـه                                       )٤(النـبِّـط لطـرموسِ زَّ

  وقال فى ابن أبى قرة
وشبه وجھه بخبز الملة  يسخر من ھيئته المھجو الذى اختلف لون شعر رأسه عن لحيته

  .النبطى
   

  أسـود:سحمـاء * 
ً يا لِّمـٌة قد َعـِھْدُتھ - ٣٩   ـا َزَمـنا

  )٥(رِ دْ َحـْثَلة الُغــــ َسْحمـاءَ َسـْوداء                                 
  



 ١٥١

  ــــــــــــــــــــــ
  ١٠٥٥/٥ص٣ج:نفسه - ١
  ٢٣١١/١٨٢ج  ص:نفسه - ٢
  ٢٣٥٠/٧٤ص٦ج:نفسه - ٣
  ١٤٤١/٢ص٤ج:نفسه - ٤
  ١٠٣٤/٢٠ص٣ج:نفسه - ٥
  

  وقال يندب الشباب
  .مآربه وشھواته ماثلة مثل النقش فى الحجرنه ينقضى وتظل أفيه  هلكن المصيب

   أسـود:  القــار* 
  ميـةٍ اھـاجرٍة شـِھباء حـ فى كـلِّ  - ٤٠

  )١(كالـقارِ َوكـلِّ داجـيٍة َدْھـماَء                                      
ساروا إليك يعبرون حر الھاجرة . وقال فى أبى العباس بن ثوابه وقد نالته علة من برد 

  .ة الليل وظلم
   

  .ون األسود لفيھا ال :اءـسـم* 
ُ نـاء بِ ـضـما استَ ـلَ  - ٤١    مره وركم فى أَ ـ

  )٢(احه بَ وصَ  هاؤُ ـسَ مَ اء ـأض مروٌ ـعَ                                     

سحاق القاضى لما استنار ابن ليث بنور نصحكم إسماعيل بن إوقال فى الحسن بن 
  .الخير مساًء وصباحاً  فعر
  
   دھـماء *

  لكل أخضر أسود) خضراء إلى السواد(تضرب إلى السواد 
  الَدْھـية ـھِ طَّ ـالمُ  رهِ ـكالمھ ماءُ ـسح - ٤٢

  )٣(قِ ـيـالصِّ  وائلَ أ وــضُ ـتن َماءِ ـ                                       
  . وقال فى عبد الملك بن صالح الھاشمى شبھھا بالمھرة السوداء الشابة 

   سـأمل* 
  . أى شديد السواد والظالم ) سمل(

   ن ماؤهُأي.  هُ بَ يبْ ـى شوارِ ة يُ يْ ـھَ وَ  - ٤٣
  )٤(؟ سُ ــلـَ مأَ بة ـبيـللش مٌ ـأدي وأينَ                                    

  وقال فى الخضاب 
فقل أين ماء الشباب ورونقة ؟ بل أين جلدة الناعم ، لنقل أو الصباغ يخفى الشيب 

  . األملس 
  . نى األسودـبمع :ارـق* 
   حاميةٍ  باءَ ـشھ رةٍ ـاجـھ فى كلِّ  - ٤٤ 

  )٥(ارِ ـكالق ماءَ ـھْ دَ  يةٍ ـداج لِّ ـكَ وَ                                        
وقال فى أبى العباس بن ثوابه وقد نالته علة من برد ساروا إليك يعبرون حرا الھاجرة 

  . وظلمة الليل 



 ١٥٢

  ــــــــــــــــ
   ٣٠/ ١٠٢٣ص ٣ج:نفسه - ١
   ٩٩/ ٥٣٠ص ٢ج:نفسه- ٢
   ٥٦/ ١٦٥٦ص ٤ج:نفسه- ٣
  / ج  ص        :نفسه - ٤
  ١١٩٩/٤ص٣ج:نفسه - ٥
ـواد : ارمـداد*    السَّ

ويعذله على تقديم ابنه القاسم على السن ويحضه على ، وقال يمدح عبيدهللا بن سليمان 
  : إلحاقه فى المرتبه 

َ ـَضْبـخَ ا فَ ـاحكـض بُ يْ ـشَّ ـال عَ ـلـطَ  - ٤٥    هُ نا
  )١(هْ دادِ ـمبارْ  هُ اضُ ابيضَ  زالَ ـف                                        

  .فاستبد لنا بالبياض كدرته ،فخصبنا بياضه بالسواد ، ضحك الشيب برأسنا 
  : أحوى* 

  :يمدح المنصورى  وقال
   ورٍ ـفى حَ  مَّ ـأح وىـأح لِّ ـبك - ٤٦

  )٢(فِ ــلفى ذَ  مَّ ـى أشنـقأ لِّ ـوك                                  
  ) الھاشمى المحتسب(وقال يمدح المنصورى 

نفه أببة وشعره شديد السواد وعينيه شديدة البياض والسواد وحفيھا سمرة م تيهأن سف
  ). رنبهأ(فيھا صغر واستواء 

  
  . داللة على األسود :مـخـأط* 
  ديده ـحَ  ومُ ـحدو نُ ـتبْ  كُ رِ تَ ـعْ ومُ  - ٤٧

  )٣(مُ ـخَ طْ أَ  عٍ قْ ـَ من النّ  يلٌ ـلَ  هَ فَّ ـوقد لَ                                 
  . قاله فى مدح عبيدهللا بن عبدهللا 

   .رب معركة خضتھا لمعت فيھا بوارق السيوف وثار فيھا الغبار األسود كالليل المظلم
  
  حـداد* 
  أى تستخدم رمزللون األسود وھو رمز للحداد ) حدادى(

   ىنـ؟ فإن ضابُ ـلخِ نى ما اـيألـتس فإنْ  - ٤٨
  )٤(دادىـح بابِ ـالشَّ  قدِ على فَ  ستُ ـلَ                                    

  . أنه ثوب حزن ألبسه أسفاً على ذھاب شبابى : فإن تسألينى ما الخضاب أقل لك 
  
  األسود: كـدر *

  دهللا ـيْ بَ عُ ھا بِ وَ فْ صَ  رُ ـالدھ رَ دَّ ـك – ٤٩
  )٥(رِ ـيزِ ـنْ ـوالخِ  ارِ ـمـالحِ  هَ ـوج                                  

  قاله فى ھجاء عبيدهللا بن العباس الملقب بحجر الرجل  
  .وجه خنزير وأكدر هللا صفوھا بھذا المخلوق الذي له وجه حمار 

  ـــــــــــــــــــ



 ١٥٣

 ٨/ ٧٠٦ص ٢ج: نفسه - ١
  ١٤/ ١٥٦٥ص ٤ج:نفسه - ٢
  ٢٠٩٦/٧٧ص٥ج:نفسه - ٣
  ٨٠٥/١ص٢ج:نفسه - ٤
  ١٠٣٨/٢٠ص٣ج:هنفس - ٥
  النـسـر* 
  رمزللسواد ) النسر( 

   هٌ يَ ـاشْ ـش هُ ـتامَ ــعلى ھَ  - ٥٠
  )١(رِ ــسْ ـــكالنِّ  ودادُ ــــس                                  

  . فرأسه كرأس النسر، قاله عن لسان أبى بكر الطالقانى يعبث به ذو شمله مھيبه
  أى األسود الحبشى ) الوسخ(األسـود  :ســأطل -*

  ساألطلَ ح عن الوضَ  زلٍ ـستنـير مُ ـغَ  - ٥١
  )٢(واءرُّ ـال حِ ـبيالصّ  ائفِ زّ ـبال                                   

وقال يعاتب أبا القاسم التوزى الشطرنجى أراد أنه يتخلى عن حقيقة األمور وال تغره 
  . المظاھر الزائفة 

  
  رة ن سوداً فھى اليه تشبه بالحأفإذا كانت الض  :وبـل *

  عاب ـصِ  واجٌ ـيه أمـى فامَ ـتسَ  - ٥٢
  )٣(وبـلُ  اءُ ـھزُ  ھاءھنَّ أن زُ ـك                                   

  . ارى يشبه أمواج البحرالصاخبة بأسراب النحلبن عمر األخبوقال فى سالم بن عبدهللا 
  
  ود ـأس:رـيـدياج *

   موسٍ ـوشُ  دورٍ من بُ  والعٌ ـطَ  دورُ ـبَ و - ٥٣
  )٤(ودٍ ــسُ  رـيـاجديَ  نْ ال مِ                                        

إذ ذاك ولى عھد وأنتم بدور من المعتضد و، وقال يھنىء القاسم بن عبدهللا بمولود له 
  .الحالك السواد، شموس ولم تظھر من الظالم 

   
  لونه غير خالص ، لون بين لونيين : زج أسود والدي: مـيـھبـ *

  .يحيى بن عمر بن حسين بن زيد بن على ، وقال يرثى أبا الحسن
  ورھمـبـعوا حتى استثارت قـنـولم تق - ٥٤

  )٥(وديزج مـيـھبمنھا ، البكم ـك                                     
، فنبشوھا مشبھين كالبا ،ولم يشف مقتل آل البيت عليكم فأرسلتم إلى قبورھم أتباعكم 

  . اختلفت ألوانھا 
  عـقـن* 

  .خماره أى داللة على اللون األسود:يبقنع الش
___________________  

  ٣٢/ ١٠٨٥ص ٣جـ: نفسه- ١
  ٦٩/٨٧ص ١جـ: نفسه - ٢
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 ٢٢٥/٢٢ص  ١جـ:نفسه- ٣
  ٨/ ١٥٩ص ١جـ: نفسه- ٤
 ٤٩٨/٨٤ص  ٢جـ: نفسه- ٥

  ن ـيـو رھـقاء وھـوأة للبـس - ٥٥
  )١(ودادهـبعد اس ناعـالقبابيضاض                                    

له على تقديم ابنه القاسم على الحسن ويحضه على ذويع،دح عبيدهللا بن سليمان موقال ي
وھو معاقب على طوله بابيضاض الشعر بعد سواده ، قبحاً للعيش . إلحاقه به فى المرتبة

.  
   نقـــب* 
  ته ـكـاءنى بضحـك سـوضاح - ٥٦

  )٢(هـبـنق ىـبلـنى من الـتـوقد عل                                  
كنى عن تأنيثھا بالتذكير وساءة ضحكھا ألن الشيب أحله ، المرأة : والضاحك ھاھنا 

  . محل المھزوء به عند أحبته من الغوانى 
  
  :وبعد عرض األلفاظ التى وردت بمعنى اللون عند ابن الرومى يمكن أن نستنتج األتى  

مثال بمشتقاتھا فى أغراض  – استخدم ابن الرومى األلفاظ التى تدل على اللون األبيض
مختلفة للشعر  كما إنه استخدم مشتقات اللون أى األلفاظ الدالة عليه دون ذكر اللون ذاته 
تارة وتارة أخرى استطاع أن يفرق بين درجات األبيض بين اإلنسان والطير والنبات 

 . فمثال. والحيوان 
  
  دمة األُ  
عندھم األبيض واألسمر فإذا تعلق باإلنسان لم يتفق العرب على تحديد ھذا اللون فھو   

  فھم يعنون األسمر أم إذا تعلق بالحيوان  فھو أبيض واألصل من أديم األرض أى لونھا 
واستطاع ابن الرومى أن يستغل ھذه الصفه كما سبق عرضھا وشرحھا ثم انتقلت بھذه 

ة واألخرى مجازية حداھما السمرأصبح لھا داللتان فأ) األدم( الصفه المجازية إلى لفظة
الظباء فھى البيض التى تعلوھا  م منوتعنى البياض وتطلق على الحيوان فإذا كانت األد

  . واألدم من األبل تعنى البياض الشديدة، جدد فيھن غبرة 
خلص من كل ھذه الدالالت إلى أن األدمة فى الحيوان لم تكن البياض الصافى نو

نسان السمرة إلو مائله إلى الدكنة وھى فى ارة أبالخالص ولكنھا درجة منه مشربة غ
  . منزلة بين البياض والسواد ) السمرة (و

   .يدل على البياض -مه ابن الرومىداستخ - وھناك مثاالً 
 َائر ـنظ رىَّ ـناظِ  تْ ـاقَ ت رُ ـئـوإذا ش  

  )٣(رود لىِ وِ م َحـدواألَ ى حِّ ِبـبمصط                                  
  . الظباء البيض :اظري بمناظر آراھا وأنا أشرب الصبوح فإن األدم إذا شئت متعت ن

  ـــــــــــــــــــ
  ٧٠٧/١١ص٢ج:نفسه - ١
  ٣٠١/٩ص١ج:نفسه - ٢
  ٥٨٨/٤٧ص٢ج:نفسه - ٣
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  . لى درجة أخرى من البياض وھى الشھبة عوينتقل 

  
   بةــالشھ* 
ماء فغلب بياض يصدعه سواد فى خالله ولذلك يقال للبن الذى مزج . لون  ھو   

   .إلخ.........الماء
فى أغراض المدح والغزل  وظفه وخاصةتن ابن الرومى استطاع أن أيضا نالحظ أو

  . فكان مكثراً فيھما 
  
  ر ـــــاألزھ* 
 األزھر -يزھر –أزھر ( بكل مشتقاتھا ) وھى البياض(وتناول أيضا كلمة األزھر (

  .) الغزل( وخاصة فى وصف الحبيب 
 على  ةاأللفاظ الدالوھى  "واألحقب -وقھد –الھجين  –ھجان  –ن ھجي"ثم استخدم

  . اللون األبيض 
  .) برص -بھق(مثل . فى بعض األمراض التٮتصيب اإلنسان 

 عنصر مستخدما ) .فى أوالد الظباء والبقر ( وأقھد  )ناصع(استطاع أن يفرق بين
عرضه عند شرح اللون فى الطيروالحيوان والنبات واإلنسان والمعادن كما سبق 

 .األبيات 
وال  اطلق ھيئة البياض مجازياً على الدروع والسيوف فالسيف اليكون أبيضكما أنه أ

 الدرع ولكنھا اكتسبت ھذا اللون وبريقه من وقوعھما فى مجال لونى ضد األبيض
  
ابن الرومى بل ھناك ألفاظاً  عد كل ما سبق إن اللون لم يكن على درجة واحدة عندبو  

للدالله على نقاء ھذا اللون ودرجته وبريقه ودرجة  –سبق ذكرھا وعرضھا  -ةكثير
من أكثر األلفاظ شيوعا   -عند ابن الرومى -ويبقى األبيض . تشربه بلون آخر

  . واستخداما سواء كان خالصاً أو ورد بألفاظ غير مباشرة تدل على اللون األبيض 
 
ة بمكان حتى أصبحت كثرة الترادف فإننا نجد المترادفات فى العربية من الكثر" 

  )١(."خاصة
  

لھا والتزال العربية فى حاجة إلى دراسة وصفيه إحصائيه متكامله للكلمة 
  إلخ........المترادفه
  ــــــــــــــــــ

  .٢٢ص١ج –الترادف فى المجال الداللى  –التحليل الداللى :زكى كريم  - ١
  
  
  

  .الدالة علي اللون األبيض  وكما استطاع ابن الرومي أن يوظف األلفاظ
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 استطاع أيضا ً أن يوظف الكلمات التي تدل علي اللون األسود في مھارة فائقة
فرق بين عنصر  ةجميلة بمھارته المعھود فنيةننا أمام لوحة إتجعلنا نحس ونشعر 

  .الطير  واللون في الحيوان 
  

ة وھي ألفاظ تدل في مجال الھجاء والذم والسخري) الغراب أو الغرابيب ( فذكر 
  .اللون األسود ألى الطير رامزه  ىعل
السوداء داللة علي عنصر الحيوان ) باألسود (  ىأت أنهكما فرق بين الحيوان ف

 اباأللفاظ التي توحي بالجمال والغزل في المرأة وصف ىلشجاعة كما أتوللقوة ل ارامز
إلخ ........لھمھيم أومدبأو  جيدأو للطبيعة في الليل ، )فاحم ( شعر المرأة بأنه أسود 

.  
 في بيان الغزل وخاصة في المرأة ) السمرة ( أيضا ذكر من صفات اإلنسان  
  ).لجواري (
 وھو داللة علي اللون األسود في عيون الحبيبة وكلمة ) كحل ( كما أورد لفظ
  .إلخ ....ىأحو
 ء رية والھجاأو بيان عنصر السخ) حداد ( وكما أعطانا ألفاظ توحي بالحزن مثل

تعكر صفو الحبيب أو إفساد العالقات وكل ھذه ) كدرة(وكلمة .)قار ( كلمةفى 
دلنا علي تن كان وإالكلمات ذكرتھا في المبحث بشيء من التفصيل وشرح األبيات 

وبدرجاته المختلفة بحيث  ؟أحسَّ ابن الرومي باللون ھاتدل على كيف شيء فإن
ال ً إحساس عميق بالتفرقة بين انھا ناقالصورة في أدق صورھا وألوعرض لنا 
 .خر آاللون و

 فإذا انتقلنا إلي اللون األحمر وھو يلي األبيض واألسود في ديوان ابن الرومي من
ين استخدام األلفاظ الدالة عليه بحيث كثرة استخدام مشتقات ھذا اللون من ناحية و

  . دون ذكره
 ھي الخمر المعتقة القديمة حيث القليل و) المدامة ( ومن أكثرھا شيوعا ًلديه كلمة

دالة على الخمرثم وھي أيضا ً ) العتيق ) ( المدامة ( منھا مسكر من جودتھا ويلي 
الحناء ولكننى ارى ان استخدام الحناء يمكن ان يكون داال على اللون الحمر واللون 

  .فإن الحناء تلون بحسب ما يضاف إليھا  السود
 تغني بھا فاستطاع أن يفرق يكان  ىالغزل والطبيعة الذكما ذكر كلمة التفاح في
) حمرة (وبين . ن عنصر اللون في الطبيعة واصفا ً إياھا بالورد والحمرة مثال بي

  .الورد في وصف الحبيبة متغزال ً والتفاح 
 غني (كما استطاع أن يظھر عنصر المعادن في الياقوت والمرجان لبيان (

   .الحبيبة أو ثراء الممدوح 
 فھو أيضا ً داال ً علي اللون ) الدم ( كما استطاع أن يجعلنا نحس باأللم عند ذكر

مخالف للمفھوم الدم أو الحزن أو ) األحمر ( آخر عن  انطباعكما اعطانا إ. األحمر
الحرب مثال ًحينما ذكر لنا الصھباء وكلما كانت حمراء صافية ارتفع ثمنھا و ارتقي 

.  
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 وھي تدل علي الخمر أو كانت مقرونه به لداللة ) ندريس خ( فأيضا ً ذكر كلمة
  .نقائه 
 ي المجون عليه في ليالاللون األحمر أي األلفاظ الداله  - ابن الرومي - كما وظف

والخالعة وفي ثياب المرأة التي يضفي عليھا الجمال وإغراء لتجذب الرجال 
وحي كل ھذه تھذه األلفاظ لوتغويھم وكل ھذا بمھارة فائقة معھودة لديه أن يأتي بكل 

  الدالالت في مختلف أغراض الشعر جامعا ًمانعا ًغير مقصر فيھا 
  
 فيحتل المركز الرابع في شعر ابن  –أي دالالت اللون  –ويأتي اللون األخضر

  .الرومي من حيث الكثرة 
الحقيقي أكثر من ن في الحقيقة جاءت بالمعني لكنه استخدمه في أغراض متعددة وأف
ت سأللفاظ حيث أتت األلفاظ لبيان عنصر النبات والطبيعة وما أكتعني المجازي لالم

نه لكن ھذا ال ينفي أاألرض بمظاھر الخضرة والنماء والخصوبة والخير والبركة و
الزبدجد (  كره أللفاظ األحجار الكريمة ذن الثراء كالت المجازية كناية عداللأتي با

 واألخضر آنذاك فإنھم يخلطون بين األسود لعريبولكن مثله كمثل ا)الزمرد  –
سية باللون تكوذلك إذا كانت األرض م ويطلقون علي األخضر أسود والعكس

أي شديدة الخضرة ) غنج و وجنه ( األخضر الداكن فيطلقون عليھا لفظ أسود مثل 
 .داللة علي الموت أو السم في الھجاء ) رنيخ ز(ي بلفظھا تكما أ
 األزرق أي األلفاظ الدالة عليه في شعر ابن الرومي مساحة ولكن لم يحتل اللون

  . فالفيروز من األحجار الكريمة ) فيروز – تبلجا( ان فقط كبيرة ولكن ھناك لفظ
  .بھا رامزا ًإلي لون السماء وصفائھا  ىتوأ
لوصف البنسفج  ىوالنيلج أت.  
شعر ابن الرومي مشتقاته واأللفاظ الدالة عليه احتلت في  ىما اللون األصفر أأ

قة كانت تأتي مجازية واألخر حقيقية فالحقي انمساحة ال بأس بھا فكانت ھناك داللت
ل ثلمرأة ملألفاظ خاصة ى باء ابنه أما المجازية فأتثر لوصف الموت كما جاء فى 

وھو نوع من النبات كانت تستخدمه المرأة في صبغ جسدھا حتي ) عصفر (كلمة 
يء كان محبوبا لديه البد من إضافة شالبياض الخالص  يأخذ لون أصفر جميل فليس

  . ن ومحاسنھنعليه حتي يبرز جمالھ
 ( بكلمة  ىكما أت للداللة علي الثراء والغنى) الذھب ( ستخدم عنصر المعادن اكما

  .لداللة علي القذارة واألشمئزاز) وارس
سالشم(  شراقة داللة علي الجمال واللمعان واإلبألفاظ من الطبيع ىكما أت  (

  .إلخ ........داللة علي السطوع والنقاء والمدح أو الفخر 
 وخاصة في الغزل للنساء ) أشقر( كما وظف كلمة.  

كما  -وھو نوع من الثمار في دالالت مختلفة منھا للھجاء ) المشمس ( كما ذكر 
  .- سبق عرضھا

ً تقريبا ً أتي بمعناه ف .ًسيجي وھو أقل األلوان استخدامايأتي اللون البنف :وأخيرا
بة ولكن استطاع ابن الرومي أن ھر البنفسج داالً علي الحزن والكآالحقيقي أي ز

 ُ   .إليه  ىھدِّ يوظفه توظيفا ً جميال ً رائعاً في داللة الحب والوفاء واإلخالص حيث أ
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ذكره يلم  وتارة استخدمه في الحزن وخاصة في العين فھي رمز لأللم في كل ديوانه
  .بيتين كما سبق عرضھما  ينتإالمر

  
 وظائف : وفي النھاية استطيع القول بأن ابن الرومي وظف األلوان الغير مباشر

متعددة لبيان وتوضيح أغراضه الشعرية فمنھا الھجاء والمدح والفخر والغزل 
فا ً رائعا ً كما استطاع أن يبرز جمال كل لون وألفاظه الدالة عليه يوالوصف توظ
 ىذكر اللون ذاته بل اكتفي بالداله دون ذكر اللون وكما تعرض إل ىلإدون التطرق 

يضا ً ذكر بعض األلفاظ التي تدل أ –ذكر األلفاظ المتضاده في األلوان الخالصة 
وما  –قصائد التي يصف فيھا الزاھد  ىعلي البياض في صورة رائعة في إحد

  .سيلقونه في الجنان يوم القيامة من نعيم 
ر عليه ذّ شرق ناعم لو مشي المويصف جمالھا األخاذ فخدھا ، ويتعرض للحوريه 

ولو رأي البدر بياضھا ، لجرحه و تلوح غرتھا البيضاء كالبرق بين السحاب 
  : وضياءھا لذل ّ وھان فيقول 

  َقٍ ـرِ شِ ـمُ  دٍ ـخَ ـبِ ا هللا ھَ ـانز   
  رح ــّر عليه لجُ ذُّ ـال ـشـىو مـل                               

      َھا درِ ـا من خِ ھَ ـرتُ ـدت غُ ـلو ب  
  زن لمح ـالمُ  ارذُّ  ىرق فـت بَ ـلـقُ                                 

 ه ـعـلـطم ىف بدرُ ـا الـاورھ  
   )١(تضحـفاونا ً وـذال وھ ىسـتـال ك                               

لمشطورة بأن يقترن المكمالت ا ىضادات أتوأيضا ً يتحقق في قصيدة لديه انسجام الم
مثل األحمر واألصفر في ھذه )٢()اللون ليس بمضاده ولكن باللونين المجاورين له 

أو ، القصيدة يقول ابن الرومي باكيا ً شبابه الضائع من خالل مشھدين طبيعيين رائعين
فودعت الدنيا والكائنات الحيه لتقضي ، فلة التي جاء موعد غروبھا األ سلھما شھد الشم

ا مشھد الطائر الصريع مانيھثو، بين بكاء تلك الكائنات وحزنھا علي فراقھا ،  نحبھا
عن طعامه وھو وسط جماعته من الطير  ثيبحكان باك الصياد فيما شالذي سقط في 

  :فيقول :
  ـــــــــــــــــــ

  ٥٩٩/٢٦٠٠ص٦ج -  ٥٥٨/ ٥٥٧ص٢ج:نفسه - ١
أيلول  ٩١كتاب العرب دمشق العدد مجلة فصلية تصدر عن إتحاد ال:العربى مجلة التراث - ٢

     ١٤٢٤رجب  ٢٠٠٣سبتمبر 
http://www.awu_dam _org/trath/91/turath91_002htm. 

مرة لن يعود  إن الشباب رحل ولن يعود مثلما رحلت تلك الشمس فرحل معھا يوم
وقد ، حريته وسط أقرانه  ىحياة أو إلومثلما مات ذلك الطائر ولن يعود إلي ال، ىأخر

  افتتح القصيدة بالبكاء علي الشباب 
 َا ـعَ ـمُ دْ ـمَ  يكَ نَ يِ ـعَ ك لِ رُ ـتِ فلم تَ  يتُ ـكب  

  ودعا ـف شبابِ ـال رخَ ـشَ  ـوىزمانا ًط                                    
  : ثم يبدأ بتوضيح حزنه علي فقد الشباب من خالل مشھد الشمس األفلة فيقول
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تْ ضَ ـفَ ونَ  لِ يِ ـصِ األَ  سُ ـمْ ـقت شَ نـإذا ر   
  عا ً ذَ ـعْ ذَ ـا ً مُ سَ رِ ي وَ بِ رْ َغـال قِ ـفَ األُ  ىعل                                  

 َّھا ـبُ حْ ـي نَ ضِ ـقْ تَ ـا ليَ ـنْ الدُّ  تْ ـعوود  
  عا ً شِ ـعْ ـتشتَ ا مُ ھَ رِ ـمْ ي عُ اقِ ـل بوَ ـوشَ                                    

 ُة ــــضَ ريِ ي مَ وار وھِ ـوالحظت الن  
  عا ًرُ ـاألرض أضْ  ىدا ً إلحَ  تْ عَ وقد وضَ                                

 َف دنَ ـين مُ اده عَ وَ ـعَ  تْ ـظـكما الح  
  ا عَ ــوجُ ـه ما تَ ابِ ـع من أوصَ ـوجُ تَ                                  

 ُدىبالنَّ  لُ ضور تخالنُ  ونُ يُ وظلت ع   
  عا ــمُ دّ ى لتَ جَ الشَّ  نُ ـيعَ  تْ قَ ورَ رَ كما أغْ                                

 َياـھا روانـوراً إليـھا صُ ـاعينير  
ً ـشَّ و خُ ـجْ اظاً من الشَّ ــن ألحـظـلحْ ويّ                                  عا

يھا ـراق علـفـاء الـضـوبين أع  
  ا ـودعــــفاء تَ ـال صــا خمـھـكأن                          

حيث لم ، فقد مزج الشاعر األلوان المجاورين األحمر واألصفر منظرا ً رائعا ً للغروب 
) ورسا(ار وكأنھا أمسكت بيدھا لونھا إلي األصفر لوما، يبق من عمر الشمس ال القليل 

لكن تلك ، ونثرته علي األفق ومضت مودعة الدنيا والكائنات الحيه  أحمر مصفراً 
ال سيما النوار و تلك الزھرة البيضاء الرقيقة التي ألمھا و، ات حزنت لفراقھا الكائن

ال تغيب مثلما أفانحنت ووضعت خدھا علي األرض متضرع إلي الشمس ، الفراق 
وكأنه يستمد الشفاء من ، ص إلي زواره لئال يتركوه وحيدا ً مع أحزانه ييتضرع المر

ي إذ راحت زھور النوار تبكي بحزن علي تم حقيقوتحول الجو إلي مأ، ائھم معه بق
، كما تمتليء عيون الحزين بالھموم وبالدمع  ىوامتألت محاجرھا بالند، فراق الشمس 

لحاظ حزينة خاشعة وقد اقب الشمس وتتجه نحوھا مودعة إياھا بأوظلت ھذه الزھور تر
دة ا المومالشمس والنوار وكأنھا خالن متصافيان جمعتھ ىظھرت آثار الفراق عل

  .والمحبة دھرا ً ثم افترقا 
إلي تشخيص الطبيعة وإخراج ما بداخله من  أألن الشاعر لج ،حقا ديعبوھذا المشھد 

بين الشمس والكائنات تحزن  قام عالقة إنسانيةأفقد  بمشاعر الحزن العميق علي الشبا
 وجعل، فجعله يبكي علي فراق الشمس ، ثم شخص زھر النور األبيض ، لھاعلي رحي

ا من مثم فرق بينھ، ا الحب دھرا ً ما خال صفاء جمعھموكأنھ ،فراقه ىتحزن عل شمسال
  .حديد 

لفجيعة علي شبابه الراحل اوفي ھذا المشھد يجمع ابن الرومي كل عناصر الحزن و
وألوان صفر تجلت في لون الشمس المصفر عندما ، والكائنات الحيه وال سيما النوار 

وفي لون المرض الذي أصاب ، الروس األحمر المصفر وفي لون ، تميل إلي الغروب 
 –ودعت ( وفي مفردات الحزن التي حشدھا في ھذا النص مثل ، نف دَّ النوار وذلك المُ 

،  ىتخضل بالند، أو صابه  توجع  -مدنف ، عواده  –أضرعا  –مريضه  –نحبھا 
  ).ضاء الفراق فودعا أعخشعا ولتدمعا الشجو ، الشجر غرورقتإ

  وانكسار وتضرع  ارصفرإدموع وحزن و، ي ھذا المشھد الحزين وداع وكل ما ف
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وكأنه  )عا ( وزاد فيه الشاعر بأن جعل روي القصيدة حرف العين الموصولة بألف 
  . ىشبابه الراحل فال يسمع إال الصد هصوته ليعيد إلي ىبأعل يصرخ في وادي الحياة

فقد ف) الشباب ( ي فقد الشمس الذ –نه ھو زھر النوار أتصور أ –وفي ھذه القصيدة 
ا ًلن يعود وحياة جميلة لن ترجع فأن شمس شبابه غابت عن الدنيا ليحل ظالم مبذلك بو

  . العجز والضعف والحرمان من جديد 
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وقبل أن أطرق مبحث األلوان المختلطة فال بد من توضيحھا لغويا أى من خالل  
  .لعربعندا مفھومھا

  
رب من األلوان إلى ألفاظ تختص كل لفظة بشىء معين منھا فإن العرب يقسمون ھذا الض

فرس أبلق (( -والحيوان أوغيرھما أسواء كان ذلك فى الطير –أى الملونين بلونين  –
ودجاجة رقطاء وأفعوان أرقش ،  عوغراب أبق، ثور أشية و، وتيس أخرج وكبش أكلح

    )١()) أبنوس ملمع وسحاب نمر.، وحبل أبرق 
                                

ولقد برعوا فى التأليف بين األلوان المختلفة وبخاصة مما يتعلق بألوان الثياب وألوان 
ونوعوا تنويعات ، نو ا في ذلك نوتف، ائر طرائق معيشتھم سالخيول واألبل والنبات و

وقابلوھا بغيرھا من ، كثيرة وكان األبيض واألسود من أكثر األلوان التى دخلو بينھا 
. ه فاألبيض واألسود يتقابالن فى الحقل الداللىروقد يكون لھذا المنحنى مايبر، لوان األ

وبياض وجه الحبيبة ، ويراھا العربى فى تقابل الليل والنھار، ر خويستدعى أحدھما اآل
  )٢())وسواد شعرھا وبياض أسنانھا وسواد شفتيھا

  
  ويراھما فى بياض الشيب وھو يسطو على سواد الشباب 

، ھذا على المستوى الحسى .ويراھما فيما يأكل ويشرب ويلبس –الرومييرى ابن  كما
 –يراھما فى الخير والشر والعطاء والمنع وفى الكرم والبخل  هأما المستوى المعنوى فإن

والنبل والخصال  –كما سأُوضحھما عند ابن الرومى فى ھذا المبحث إن شاء هللا 
 :جون بين ھذين اللونين وھناك رأي أحمد مختارولذلك كان الشعراء يمز، نحطاطھااو

فالعين عادة تفضل النموذج الدقيق للون ( حول مزج اللون األحمر باألبيض فيقول 
كان صافياً لكن إذا خلط  تفضل األحمرإذا فھي ولذلك،وتكره أى شىء فى مناطق الحدود 

لبياض تولد اللون فإذا خلط بكثير من ا،بقليل من البياض  بدا اللون باھتا أو أجرب 
  )٣()الزھرى أو  الوردي فيعودإليه الجمال

  مفھوم األلوان المختلطة :أوال
فمثال . ولكن مركبة مع لون آخر ،ھي األلوان التي ال توجد في الطبيعة مستقلة بذاتھا 

األحمر مع (ب مع لون آخرركَّ لبني ھو لون غير مستقل بذاته في الطبيعة ولكن ُلاللون ا
ھكذا قال عنه أصحاب الفن التشكيلي وبذلك يمكن )األخضر مع البرتقالي(أو ) األسود

لفاظاً لھا دالالت مختلفة عن األلوان أباإلضافة أن ھناك )والرمادي،اللون البني (ستنتاج ا
بقع  –) ومشتقاتھا(دھم –) ومشتقاتھا(أبرش -)ومشتقاتھا(شمط -خلس -مثل حوراء

   –قمر  –راقم  –ھب الص –جون  –بلق  –سقع  –) ومشتقاتھا(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ومابعدھا ١٣٣فقه اللغة ص:الثعالبي - ١
  ١٠٣اللون في الشعر العربي القديم ص:زينب العمري - ٢
  ١٣٥اللغة واللون ص: أحمد مختار عمر - ٣
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 -مھرق - نمير -كميت -عرفج -أربد -دھاس -برق - رقطاء -األعرم -رقشاء -ومضاء
 -غنج -ديزج - حائل -دكن -األغباس - تبرج -الموشم -قاتم -األعصم -لعس -ورق -المنمم
  .غبراء -الالزورد -أملح -كلفه -شطرنج - نمش -قھوة

  شدة البياض مع شدة السواد في العين :حوراء*

َ نـــَسحْ في ، وراءَ ـــــحَ لٍَة ــْ بًِمق -١   ةٍ ــــــــ

   )١(ِس في الَوْردِ ـــــــكالنَّرجِ ، راءَ ــــــــحم                                    

فكانت عيناه ، في وجه مشرب بالحمرة، ق نحوي بمقلة حوراءدَّ ح: وقال في الخالعة 
  .كالنرجس في الورد

  الشعر األبيض في األسود ولكن يغلب عليه السَّواد:  خلس * 

  سِ ــــــــِ ٍس بُمْستَأنــــــا األُنْ ـــــــماُرسَ  -٢

  )٢(سٍ ــــــــِ الُمْخلر ـــــــاِض الشَّعـــــــإلى بيَ                                

ما الظبي األدمي الفتى بميال إلى الشعر الذي :د هللا بن سليمان بن وھب يوقال في عب
  .وخطه الشيب وال مستأنس

  والشميط األبيض في األسود األشماط: شمط* 

َ تَْزني وخ اءُ ـــــَشْمط  -٣   رھاــــــخـرُق َمنِ ـــ

  )٣(اشِ ـــــــــُف ُخفّ ـــــــْ ه ألــــــش فِيــــــُمعشِّ                                       

ھي زانية شمطاء :وكان شاعر عبد هللا بن عبد هللا .قال يھجو ابراھيم البيھقي المؤدب 
  .حة يعشش في ثقبي منخارھا ألف خفاشقبي

  أحمر في أسود :أبرش* 

  )٤(األْبَرشِ ا ـــــــطَ الَق◌َ  ِضِ◌ِ◌◌ِ ـــــــبيــه كـــــــووج -٤

  .ولكن فيه نقطا ملونة فھو أبرش، ھنا حديث مقطوع من وجه أبيض

  أخضر متحول إلى األسود من شدة الخضرة :مـدھ* 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٩٩/٣ص٢ح: الديوان - ١
  ١٢٣٥/١ص٣ج:الديوان - ٢
  ١٢٥٣/٢٣ص٣الديوان ج - ٣
  ١٢٦١/١ص٣الديوان ج - ٤
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َ ــــب -٥   يدا مِ حَ  ابِ ــــــبَ ة الشَ ـــــونَ نُ يْ ن بَ أ

  دَ ھِ ــــــشْ تَ سِ ا مُ ــــــھَ ارُ زَ مَ  و أرضِ ـــــنح                                    

  ب دھمائِ حَ ه سَ ــــــــــضَ رْ أَ  تْ ــــــقَ سَ فَ  -٦

  )١(طــــنب ھيـــا فھَ ـــــــتِ دھا برــــــلتُ عَ أشَ                                     

  )القحطي(خالدا يھجووقال 

  .دـــــــــــــــــــــــه واختفى في مكان ناء بعيــه حبيبــــــد ولى عنــــــق 

   في أسفلھا  قد التمع البرق هيدعو الشاعر لمحبوبه بالسقيا من سحابه داكن

  ما خالط بياضه لون آخر :بقع *

  ٍض نواصعٍ ــــــــُح من ُسوٍد وبيــــطرائِ  -٧

  )٢١عاـــــــــأبق نھَّنماُل أديم األرِض ُــــــتخ                                   

  وقال في الطرد 

  وحة على األرض سوداً وبيضا حتى ليظن وجه األرض مبقعا بألوانھا مطر

  أخضر في أبيض:عفس*

  هــــــــتوِد بــــــا مْن تجلَّْت الوجــــيـ٨

َ د السّ ـــــــتبع                                   )٣(عهُ ـــــــُسفه ـــــــواِد تَشويُ ـــــــ

  وھي مما نحل الدمشقي، وقال يھنئ عبيد هللا الطاھر بالعيد  

  .بان اإلشراق ووضوح للوجود، نزاح اكفھرار باردٍ اإن بالممدوح 

  أسود في أبيض :بلق *

ي أن يَُدوَم وصالنُا ٠فكيَف  -٩   تُرجِّ
  )٤( قُ ـــــــــــأبلعلى حالٍة والدھُر لونان                                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٣٢/١٥,١٤ص٤الديوان ج -١
  ١٤٧٧/٥٦ص٤ج: ديوان -٢
  ١٥٣٣/٢ص٤ج:ديوان -٣
  ١٦٥٨/٨ص٤ج: ديوان -٤
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  وقال في الغزل 

  اليدوم على حال؟، ويسألھا كيف تأملين دوام ودادنا والزمن متغير متبدل

  أحمر في أسود :جونه*

  دَّلِّ  ـــــرق بالــــــمحتجونة ٌره ـــــــتديُ  -١١

   )١(قِ ــــــتمبالرَ  نَ دْ جُ  ضُ ــــــإذا البي                                      

  وقال في عبد هللا بن صالح الھاشمي    

وتزري ،وأنھا تحرق بداللھا وغنجھا ،السوداء التي تدير كؤوس الشراب   هيصف األم
  .وحيويةبالفتيات البيضاوات حياة 

  أحمر  فيأسود الصھاب في اإلبل بياض  أحمر في :لصھبا* 

  ارُ كففـــــــيَْوَم جاَء الّصفّاُر تكثُفُهُ ال -١٢

بــــــُحم                                     )٢(الِ ـــــــــَر العيوِن ُصْھَب السِّ

فه أعوانه الكفار ي النديم ويعاتبه كان ذلك يوم ھجم الصفار يحيوقال يمدح علي بن يح
ً احمر اللحى ،حمر العيون من الغضب    .الحناء  أو بالدم صطباغا

  

  مخطط بأسود :راقم* 

  حافٍظ في صدرِ  منُحُتُ◌ھا بيضاءَ  -١٣

  )٣( راقمِ وإن ُمثِّلْت سوداَء في َرقِّ                              

  وقال يمدح أبا سھل

وإن كانت سوداء في ، ر يحفظھا دص أھديھا إليك بيضاء في كوھذه قصيدتي في مدح
  .الصحيفة التي كتبت عليھا

  بياض يميل إلى الخضرة وقيل بياض فيه كدرة :قمر* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٥٥/٤٣ص٤ج: ديوان -١
  ٢٠٦٠/١٣٣ص٥ج: ديوان -٢
  ٢٢٧٧/١٨١ص٦ج: الديوان -٣



 ١٦٥

َ أِھل -١٤ ُ ةُ أْسعــــــ   نٍ ـــــــْ ُوُم يُمـــــــونُج دٍ ــــ

)١(امُ ــــــتم مرـــــــــق اــــن بذَّھـــــــولك                                                
  

  وقال يمدح أبي الحسن بن أبي البغل 

  .وفاقھا في حسنھا ولكنك القمر الكامل الذي غلبھا وعالھا،ھم نجوم وأقمار خير وبركة 

  منزلة بين البياض والسواد :سمر* 

  ه ــــــــديـــيُت لحاســــاُل يَبـــــوأفع -١٥

َ إذا ھَج رُ ـــــــــــــــَسم بھا                                              )٢(اُم ــــــــَع النِّيــ

   ))ئمأن خيره دا ـھنا ـيريد الشاعر (( وفي نفس القصيدة السابقة

  .اد في الوقت الذي ينام فيه الجميع وأفعاله وخيره تبقى مستيقظة كالنار في قلوب الحسّ 

  أبيض في أسود  :ومضاءَ * 

َ ك في طَلــــــدي عليـــــليس يج -١٦   ِب ــــــــــ

   )٣(اءــــَومض ةِ ـــــــنّي ذو الإاِت ـــــــالحاج                                               

  وقال يعاتب أبا القاسم التوزي الشطرنجي

  .نه تخلى عن تلبية حاجته وأسلمه إلى قضاء هللا وقدرهإ

  نقط أبيض في أسود  :رقشاءُ * 

  اً وإن ـــــــيوِث نفســـُث اللــــــــلي اــــــــأن -١٧

   )٤(شاءَ ـــــَرقْ ةً ــــــمي ضئيلـــنُت بجســك                                               

  د هللا يوقال في القاسم بن عب

  ة مذمومةأسد في قوتي المعنوية ولست حيّ  اأن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  / ٢٢٩٢ص  ٦ج: ـ نفسه١
  /٢٢٩٢ص٦ج:نفسه - ٢
   ٧١/١١٧ص١ج:نفسه- ٣
   ٩٠/١٤٨ص١ج: نفسه- ٤



 ١٦٦

  .) وھنا رمز للشراسة(مختلط بسواد وبياض  :األعرم* 

   )١(رمِ ــــــــاألعــــــــاِء ـألرَميــــــــنَّ بالھج -١٨

  وقال في ابن الخبازة 

  .أقسم با المنزه العظيم ألقذفنك بھجاء شديد شرس 

  سواد يشوبه نقط بياض :رقطاء* 

  )٢(ٍح أو َدمِ ـــــــــاَء بقيــــــــاَء رقطــــــدكن -١٩

  وفي نفس القصيدة السابقة 

  .فلك رائحة تميت من يشمھا أو تفقده الوعي

  .أسود في أبيض :برق* 

  ر برقٍ ــــــظٌ َعْنبـْنهُ حـــي مـــــالـــــــأَم -٢٠

  )٣(اب؟ـــــــق غـــــــتُشبِّھه العيوُن حري                                             

  هللا وقال في عبد هللا بن عبد 

  إن حظي منه كالبرق المشتعل كحريق في غابة

  أسود مشرب بحمرة :دھاس* 

  لِ ـــــــْ الّرم اسِ ـــــــــدھْت في ــــَدَعام -٢١

   )٤(يــــــتھا الحوابنكـــــــوإن عرضْت َعَوا                                             

  وفي نفس القصيدة السابقة 

  .ناقته تسير في الرمل وإن اعترضھا ما يسد عليه طريقھاربما أراد أنه يترك 
  

  )اسود في أحمر و أبيض في أحمر ( أريد أسود مع أبيض و أحمر :أربد *

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٤٧/٣٠ص٦ج:الديوان - ١
  ٢٣٥٢/١١٤ص ٦ج:الديوان- ٢
  ٢٦٠/١٠١ص١ج:الديوان - ٣
   ٢٦٤/٧١ص١ج:الديوان - ٤



 ١٦٧

  ْم ـلكُ ـلُوهُ بفَضْ ـرٍيء أَْن تََشمـماِ و أَْولَي  -٢٢

  )١( أَربدُ ُود ـّوُت أسْ ـوالم، مُ ـيُد كُ ـقَ نَ                                              

ھٮالغبرة وقيل لون إلى الغبرة والربد فى النعام سواد مختلط وقيل الربداء السواد : ربد*
  .أو التى فى سوادھا نقط بيض أو حمر 

  يمدح صاعد بن مخلد 

تشملوه  بأن حق الناسأوالموت قريب منه فھو ، ومن انقذتموه من أيدي األعداء 
  .برعايتكم 

  وله زھرة صفراء  هلي الخضرإبر أغ :عرفج *

  ْم ـــكُ ـْغَي بْينـّرةَ البَ ـاَدْوا غِ ـال تَعَ ، َمٍه  -٢٣

   )٢( جُ ـْرفـعَ نّاِر ـلَةَ الـَعاَدي ُشعْ ـتَ يما ـك                                               

  بن عمر حسين بن زيد بن علي  ىيحي، وقال يرثي أبا الحسين 

فينتشر بينكم مثلما ،  هبعض بخداع الظلم وباطل اوال يصيب بعض، نتم فيه ّعما أانصرفوا 
  .دي شعلة النار اتعيتنتشر النار في عرفج 

  .أسود  فيأحمر :يتكم*

َ نّ ـنت ُمجأو، ُل ـَرجْ  مٍ ـاشـبنو ھ -٢٤   ُب ـ

  )٣(ْن َوْرِد ـومِ  تٍ ـيـمـكُ ِمْن  ىْردِ ـْبُل تَ ـلك الحَ                                  

وفي ، خرين آوعاقب ، السلطان فقتل بعضھم  مِ أسرھِ ، وقال في قوم من قطاع الطريق 
  حمد بن خلفأھو ) ل الخالّ ( الخالل زوج قسطنطين 

منھا الكميت و ، بنو ھاشم يمشون علي أقدامھم وأنت تملك الجنائب من الخيل تجري  
  . منھا الورد 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   ١٦١/ ٥٩٥ص ٢ح: الديوان  - ١
  ٧٧/  ٤٩٧ص٢ح: الديوان  - ٢
   ٥/ ٦٨٧ص٢ح: الديوان  - ٣
  



 ١٦٨

  أسود  في أبيض :النمير*

َ شّ ـرني الــيُذكّ  -٢٥    يٍ ـھْ ـراةُ فِ ــاَب سَ ــــــبـ

ُ اِء مـمـال رِ ــيـنَم                                            )١(اِب ـــــــــبـرِد الحَ ـــطَّ ـ

يثير ذكري الشباب عنده الطريق المؤدي غدران الماء : وقال في عبيد هللا بن عبد هللا 
  .زبد كالخيوط المشتبكة الماء وقد عاله الّ  ىيجر حيث

  أبيض في أسود  :رقــــمھ*

  ورِ ـشُ ـنْ ـالَم◌َ  قِ رِ ــھِ المُ  ثلَ ـْ مِ  ضُ ــأبي -٢٦

   )٢(ورِ ـــــــل المشھـصِ نُ ـمُ ـال نْ ـتْ ـمَ ل ـثـأو م                                     

  .وقال يصف العنب الرازقي 

  لحرير البيضاء ويشق طريقه كسيف براق مسلولكان الجدول يرف كراية ا

  أبيض  في دوسأ :المنمم*

  دة ـديـا جـاھــــــنـتـسـة البـمِ ـعَ نْ  ىعل -٢٧

   )٣( مــــــــمـنـمـال يرـبـالحُ نا وـسْ ـحُ  ـىُ وشْ ـال ىھ                                     

  وقال يمدح عبيد هللا بن عبد هللا 

  . كبرود اليمن الموشاة المطرزة  ائعةياھا وھي جميلة رإة التي البستنا  علي النعمهللاحمد ن

  سودأأبيض في  :ورق*

َ كترَ  -٢٨   ا ــــسمبم ظــــهـيـفللح كَ ـھـجْ بوَ ◌ِ  تْ ـ

   )٤(ال ـــــــديـام ھمِ ـالحَ  رقُ وُ  تْ ـعـما رجَّ                                            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٣/ ٢٥٨ص١ح:  نفسه -١
  ٩٨٩/٧٥ص٥ج: نفسه - ٢
  ٢١٠٠/٤٨ص٥ج:نفسه - ٣
١٩٧١/٥٥ص٥ج:نفسه - ٤



 ١٦٩

  وقال يمدح إبراھيم بن المدبر 

ما بقيت ، عداد وستبقي ھذه العالمة أللقد تركت الضربة بوجھك عالمة خلفھا حقد ا
  . الحمائم تنوح بھديلھا 

  أسود  في بيضأ :عسل*

َّ ال سـلعالَّ ح ـضمن الوْ  -٢٩ َ نّ أـك اهِ ـفـشـ   ا ــــــمـ

   )١(وراك ألاء اــــــــبظَّ واه الـفأب نْ ـھيفُ ◌َ                                                  

  : .وقال في القاسم 

  فالھا زن أكنتكغم صوتھن كالظماء التي تعاظمت أوراكھا وانجارية من جوار لعس ي

  .أحمر  في سودأ في أبيض :األعصم*

   مِ ـــــــحاألسْ  حابِ من السَّ  لحّ أ غضبُ  -٣٠

ُ ز من الغـعُّ أضا ورَ                                             ) ٢( مِ ـصَ ـعْ األ رابِ ــــــ

، ھذا الرجل يحمل في حنايا صدره غضبا دائما يمطره علي الناس : وقال في القاسم 
  حمر الرجلين أما رضاه فھو نادر ندرة الغراب األ. ه كالسحاب دائم المطر و غضبغدفي

  حمر في أسود ھو اللون األ :متقا*

   ◌ً  اـــــــعـيت طالـلـجر قد تـني بمصأك -٣١

   )٣(. م ــتقاير ـر غـــــــفـسـم هٍ ـھا بوجـيـعل                                     

  سودالمضيء غير األي بمصر قد حظيت بوجھك نَّ أوك

  .وقد كان منه علي مواعيد ، قاله ال المدبر لما قلد مصر 

     .ھي الرسم ومليء الفارغ بلون مخالف للون الجسم  :الوشم*

     
         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٦٦/٦٦ص٥ج: سه فن -١
  ٢٢٤٤/٩ص٦ج:  نفسه- ٢
  ٢٤٠٤/٩ص٦ج:نفسه - ٣



 ١٧٠

   )١( مِ ـــــــــوشَّ المُ ع دِ ــــــــــفة كالضَّ ــــــــــمنخا -٣٢

  : ازة في ابن الخب وقال

  . وصوت تمخطك يشبه الفساء 

  أبيض  في سودأ :يوش*

  ي ــــحلي ضُ  نّ الھُ د جْ قَ  يومِ  تَ بَ◌لــــُرّ  -٣٣

   )٢( البسُ ع مِ ـــــــبيالرَّ  يوشن مْ ◌َ  ضِ رْ ولأل                                     

  وقال يھنيء عبيد هللا بن عبد هللا بواليه وليھا 

  .رض ترتدي من وشي الربيع أجمل مالبسھا رب يوم ظھر لي وقت الضحي و األف

  أسود أبيض  :رجــتب*

   هُ ــمُ ـشـف نُ ـدجْ وَ  وُ ــصحْ ه َمَ ـقسّ ـت -٣٤

ُ ــفــتخا َـــنـيـوح ◌ً  اـــانـيـأح رجُ ـتب                                         )٣(ر ــ

  : ة ــــا ً وروضــــوقال يصف سحاب

ثم ما تلبث أن تختفي ، م تارة فشمسه تظھر سنية وضاءة يتوزع يومنا صحو تارة وغ
  .  ربحياء وخف

  أبيض فيه كدره  :غباسألا*

   ىدـــھنا ُــول هـــفَّ ـك نْ مِ  ىنا ندـقل -٣٥

  ) ٤( باسِ ــــغْ األيل ذي ـة في الليأفي ر                                            

  قال يمدح إسماعيل بن بلبل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٥٢/١١٣ص٦ج: نفسه -١
  ١٢٢٠/٣ص٣ج:نفسه - ٢
  ١١٤٠/٢ص٣ج:نفسه - ٣
١١٨٧/٤٠ص٣ج:نفسه - ٤



 ١٧١

  ن رأيه داللة في الظالم كفيه ندى وخير وبركة ولنا م منلنا 

  وداءــــــره  و الســـــره بين الحمبالغ  :نـــدك*

  دــــــق، زَّ ـــالخَ ِن ـــدكِ ــأماء كــذو س -٣٦

َ ر الّ ـــــضــأخـْت وأرض كــمَ ــيَ ـيْ ــغ                                    اجـديبـ
)١(  

  :)جارية(وقال في شاجي

ز وللربيع أرض تنزينھا ه لون الخَّ ھونھا إلى السواد مشبل لوما، غيمت توللربيع سماء 
  .خضرة مثل خضرة الديباج

  رـــــــــتّ ون متغيــــــــل لـك :ائلـح*

  ْردِ ــــــهُ قـــهُ وجْ ـــــــٍه كأنـــــجْ و◌َ  وبِ أَ  -٣٧

  ؟)٢(اِح ــــــالِمْصبَ  دُ ــــــخام،ونِ ـــــالل ئلُ احَ                                              

   -:وقال في نجح الخادم

  وال ضياء فيه؟،متغير لونه،أتستميلھا بوجه قبيح مثل وجه قرد

  الديزج معرب ديزه وھي لون بين لونين :زجـدي* 

  بُوَرھُمْ ــــتشارْت قُ ـُعوا حتى اســــنَ ـولم تَقْ  -٣٨

ُ طالبُك                                                  )٣( َزجُ ـــَديْ ُم وـيـْنھا بَھـِ مُم ــــــ

  -:بن عمر بن زيد بن علي ىوقال يرثي أبا الحسين يحي

ً ،كم فأرسلتم إلى قبورھم أتباعكم لليغولم يشف مقتل آل البيت   فنبشوھا مشبھين كالبا
  اختلفت ألوانھا 

  )أخضر من شدته صار أسود(أسود في أخضر  :غنج*

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٨٩/٣٢ص٢ج:نفسه - ١
  ٥٣٤/٧ص٢ج:نفسه - ٢
٤٩٨/٨٤ص٢ج: نفسه - ٣



 ١٧٢

  حةٍ ـواٍن مصحَّ ـبي بألـلـَن قــــمْ ـأَ ْسق -٣٩

   )١(اــدنافإ جـــنــبالغْت ـٍن أُدنفـيــوأع                                            

  :ئي وقال في الطا

  .ناه من غنجھن وداللھناأثقلت عينيه مما ع
  

  وھي داللة على اللون البني  :وةــــــقھ* 

 لٍ ــيـــــدح َجمـــمي يــوشَ يُ الم ـــمن ك -٤٠

ھ َوةِ ـــكالقَھْ ديٍث ــوح                                                 )٢(اءـــــبـالصَّ

  لتوزي ا وقال يجيب نفسه عن

  م اللِطيف اليخدع العاقل اللّبيبإِن الكال
  

  :نمش*

  ) . أبيض فى أسود (قط بيض وسود نوالنمش بالتحريك  يشومن ال شقونخطوط ال 

ّ اَن نُقـْرفــــواَك عِ ــودعْ  -٤١   اده ـــــ

َ ِبِ◌ِ◌ِ◌ف                                           )٣(شِ ـــــمــــــاألننَّقَىَّ على ـِل الـضْ ــــ

  على بن سليمان األخفش وقال فى 

  .وادعائك بتمييز النقى من األغش 

  أبيض فى أسود  :رنجــــشط*

َ هُ لـى ْمنـتـِن ھامـْ حـــّل فى صَ ـح -٤٢   اًن ــــْونـ

  )٤(جُ ــــــــَرنْ ــطْ ـشَ  ةً ـعــّل ُرفْ ــَما حَ ـكَ                                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٠١/٣٤ص ٤ج:نفسه - ١
  ١١٥/١٧ص  ١ج :نفسه - ٢
  ١٢٤٨ص٣ج:نفسه- ٣
٥٠٥ص ٢ج:نفسه- ٤



 ١٧٣

  وقال أيضاً فى الشيب 

من الشيب لونان مثلما يسكن فى رقعة الشطرنج أحجار بلونين ھما  ينزل بوسط رأس
  . األسود واألبيض 

  

  أسود فى أحمر  :فهــلـك*

َ ى بـْب إلـسـتـنـم يـوداُء لـــس -٤٣   َرصـ

  )١(ــــــقِ ھبَ وال ٍة ــــــلفـكِروال ــــْ عـالشُّ                                       

  وقال فى عبد الملك بن صالح الھاشمى 

  . يفضلھا على الشقراوات ذوات البياض المشبه البرص 
  

  ض فى أسود ـأبي :حـأمل*

َ أْبصو -٤٤   َرةً ـْ ضـاًء وُخ◌َ ـه مـْ ّديـْرُت فى خَ ــ

  )٢(وْردا ــِ ذب الـا أعـوم،َى ـْرعـالمَ  حَ ـلـأمفما                              

  : وقال يتغزل 

   !وما أشد عذوبة مائه،فما أطيب المرعى  ،ورأيت خديه ماء الشاب وخضرته 

  أزرق  في أحمر :الالزورد*

  )٣(هْ ــــــتسَ ــغامِ  الالَّزوْردِ ى ـــف ھاــــــــسُ ــنَْغمِ  -٤٥

  وقال فى الحسن بن عبيدهللا بن سليمان 

  . األزرق و حمراألن غصون الشجر تتمايل مغموسة فى الالزور بين أك
  

  .أبيض خالط السواد) الرمادي وھو اللون ( :براءــغ*

  وقال في القاسم بن عبد هللا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٥٥ص٤ج:نفسه - ١ 
  ٨٠٤ص٢ج:نفسه -٢ 
  ١١٧٧ص٣ج:نفسه - ٣



 ١٧٤

َ ْت فـالـفتع -٤٦   دُ ـــــــســـّواَرةٌ تجــ

  )١(راءَ ــــبـــالغائھا ـداَق مـراُء إغـضــالخ                                       

  .إن السماء الخضراء تحسد األرض على غزارة الماء المنھمر

  ىلتوز يجيب نفسه عن ا وقال

  ـمـوسيوُف العقول أمضى من الصَّ  -٤٧

  )٢(براءِ ــــلغفي كنفِّ فارِس ا  ــصام                                             

  .أراد أن عقله أمضى عزيمة من سيف ذلك الفارس

من  -المركبة–وبعد عرض األبيات التي تحتوي األلفاظ الدالة على األلوان المختلطة 
خالل ديوان ابن الرومي محاولة لفھمھا وبيان دالالتھا المختلفة مع ذكر نماذج من 

  .إلخ ....أغراض الشعر كنموذج للفخر والھجاء والمدح والوصف والسخرية والغزل 

  -:يمكن االستنتاج األتي 

أن ابن الرومي برع في توظيف مزج األلوان بعضھا ببعض حيث أعطى لنا صورة 
من خالل إظھار مزج اللونين األبيض واألسود في استخدامه لكلمتي  ة جميلةيحسّ 

وھي ) خلس(أي عين الحبيبة وأيضاً كلمة  - وھي وصف للعين في مقام الغزل)حوراء(
كما إستطاع أن يعطي صورة رائعة )عبيد هللا(صفة للشعر حيث برع في وصف 

استطاع أن  سمر في وصف السيوف والرماح حيثبيض واألممزوجة بين لفظي األ
  فقال ) سمر(أما الرماح ) بيض(يفرق بينھما من خالل اللون فالسيوف 

  ادنات ورتقھا ــتق الحـعليك بف -١

   )٣(مرـوتضريم نار الحرب بالبيض والس                                    

تي مفرقا بين األبيض واألسود في البيت بحيث يعرض إلى اللون أن يأكما استطاع *
  أي النقاء كذكر  -ضداداأل–يضه من خالل فكرة ونق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٤/٦٣ص١ج:نفسه -١
  ١٢٠/١٣٣ص١ج: المرجع السابق- ٢
.ضه في اللون األبيض من ھذا المبحث سبق شرحه وعر - ٣



 ١٧٥

  الصورة  لجما زربتضح وياللون األبيض واألسود حتى ي

  خلقن من األضداد فاسودت الذرا  -٢

  )١(وابيضت البشرات.سواد الدجى                                      

من (ھا للومدفي غرض الھجاء لبيان ) شمطاء(استطاع ابن الرومي أن يوظف كلمة * 
  .في داللة معنوية للسخرية ) أبيض وأسود

  )األحمر واألسود) (أبرش(جاء حينما استخدم لفظة كما أوضح في مبالغة الھ

كم برع في استخدام األلوان المخططه وبخاصة في الثياب والنبات كما استخدم راقم في 
  .مقام المدح

  )أبيض منقط بأسود(أي رقساء ) المنقط(كما أظھر صورة 

طة ويظھرھا وھكذا استطاع ابن الرومي أن يبرز األلوان المختل.إلخ...يةلبيان صورة الحّ 
على أكمل صورة وأجمل توظيف شعري لھا لبيان أغراضھا الداللية المختلفة لتوضيح 

  .المعاني التي أراد أن يوصلھا إلينا 

 مثل وإنھا ليست بألوان  وبقى لي أن أوضح أن ھناك ألفاظاً تدل على الضوء واأللوان
  .الشفافية والضوء 

  

  

  
  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق شرحه وعرضه في اللون األبيض من ھذا المبحث  - ١



 ١٧٦

  الشفافية

   :ابن الھيثم

إن الشفيف ھو صورة جسم " أي اللون الشفاف ويقول )الشفيف(رف ابن الھيثم ويعّ 
  "البيضة للضوء مثل بياض يالمشف فھي مؤد

ومنه لطيف فالغليظ كالضباب والدخان وما لظ يويقول إن الھواء يختلف شفيفه فمنه غ
خالطه غبار أودخان ويقول الھواء اللطيف مثل الماء الذي يخالطه شئ من األصباغ 

اللون ويفرق بين الھواء الخفيف والغليظ ويعقد  ر من مصادر نفاذدوإن الھواء فھو مص.
  .)١(لضوءأي األجسام المشفة التي يمكن خاللھا نفاذ امقارنة بينه وبين الشفيف 

  :الكندي

أعني بالمشف ما أحس "ويتحدث عن اللون الشفاف فيقول المشف ھو الذي يُري خلفه
فإذا الجسم المشف ھو ما ،البصر ما خلفه من محسوسات البصر بما للبصر أن يحس به 

أحسَّ البصر ما خلفه من مبصراته مع توسط الھواء المضئ بين البصر وبينه على حقيقة 
لذي ليس بمشف ھو الجسم الذي  اليبصر البصر ما خلفه من محسوسات والجسم ا. لونه

  )٢(مع توسط الھواء المضئ بين البصر وبينه على حقيقة لونه،البصر 

إذن الجسم المشف الحق ال لون له اذ ليس يوجد مع لون المحسوس الذي خلفه لون ما 
فإن )العناصر  ان المستشف من(وليس بموجود له لون،غير لون المحسوس الذي خلفه 

  .أيضاً ال لون له وليس بعنصر من العناصر له لون بته ، كان الذي ال متشف له 

الشفافيه ھي تعني درجة الصفاء وليست لونا من األلوان فالبللور  إن  إذن ممكن قول
ويشاركه اللؤلؤ والفضة في صفائھما وإلى ھذه الدرجة الشديدة من ،شفاف أيا كان لونه 

رأى ھذه الشفافية متمثلة في أشياء كثيرة أبرزھا األحجار  –بن الرومي فإن ا–الصفاء 
  مثل .الكريمة واللؤلؤ بصفة خاصة

  داً ــــــــاء عليھا واقع أبــــــطلُّ الحي -١

   )٣(اـــــــكاللؤلؤ الرطب لورقرقته سفح                               

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٧و٣٥ص ١٩٣٨عبد الحميد حمدي مرسي :رسالة الحسن ابن الھيثم في الضوء  -١
مطبعة .م١٩٥٣/ھـ١٣٧٢تحقيق ونشر محمد عبد الھادي أبو ريده : رسائل الكندي الفلسفية  - ٢

رسالة في الجرم الحامل  ٢التأليف والترجمة والنشر ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي جزء 
  .٦٥بطباعة اللون من العناصر األربعة والذي ھو عنه اللون في غيره ص

).اللؤلؤ(سبق  ذكره وشرحه في ٥٠٧/١٩ص٥ج:الديوان - ٣



 ١٧٧

  وقال في وصف الخمر 

  ةٍ ــــــــالَلــرھا بغُ ــــلَّلَْت من نبـفَتَغَ  -٢

ھَ ـــحَ ــوتوشَّ                                          )١(اح ــــــــا بِوشَ ــْت ِمْن ُدرِّ

   فاصطبرت وعالھا زبد كالتبر تغللت به وكالدر توشحت به،سد الخمر القيان والنرجسج
  

  وقال يھنئ علي بن محمد الفياض

  ا ـــــــرايـــوه كالمــــــج و ذا -٣

ُ وق                                       اريوـــــــــــسَّ ــــد وٍد كالـــــ

  .وجوھھن المشرقة كالمرايا وقدودھن الممشوقة كالسواري

  وقال في سالم بن عبد هللا بن عمر

  ة دأب ــــــضــإبريق ِ ف دِ ـــيــوج -٤

َ قـفى له نُ ـتى اصطــواُع حـــالصَّ                                     )٢(َرةــــــ

  .حفرهلھا عنق كعنق إبريق  الفضة الذي أجاد الّصواغ صنعه و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________________  
  ٥٥٣/١٩ص٢المرجع السابق ج  - ١
  ٩٣٨/٥٤ص٣المرجع السابق ج - ٢
  



 ١٧٨

  وءـــــــالض
  

  .وبقى نقطة أخيرة في ھذا المبحث أال وھي الضوء 

فما زال االشراق واللمعان يستحوذان على بصر ابن الرومي فقد بھره ضوء البرق 
ء الصبح وضوء النار وبرق السيوف ولمعانھا وبريق األسنان وضوء الشمس وضو

  )١("قوى من النور والضوء أ"

سنان فيصور بلمعان السحاب وتستميلة وھو في الحقيقة مھتم بضحكة وصفه لمعان األ* 
  .المحبوبة يفتر ثغرھا الشھي اللّماع عنھا 

  - :فيقول 

ّ اِب وإنــحـسـهُ برُق الـوقُ ــشـوي -١   ا ـمـ

َ نـيُع                                          َ ي بِبـ اِق ــــــــبـِم الــسـبـْرِق المـ   )٢(رَّ
  

  .ويقول في لمعان المخالب

  ـــــــلْ يُ ِن أُت الّصديَق أولى بـلـعـوج -٢

  )٣(روقِ ــَغى ويرَضى بخلَّباِت البـــ                                             

أو ان يرضى ببرق خلب خادع ال غناء فيه ،فضل أن يزال ه من األوصار الصديق لدي"
  :إذا ابقاه 

  .بتسام يقولاال) الضحكة(وفي مجال وصف 

  هِ ــــــــتتِ ـدُر نوَر ضحكَ ـبـُف الـلـأو يخ -٣

  )٤(ھا؟ـــــــتن بََوارقِ ـيل عـلى اللـإذا انج                                           

  .الوضاء محل ضحَكتِِه المشرقة حين يجئ الليل فيبدي لمعانھا وألقھا ولن يحل القمر 
  

  : ووصف جمال الوجه وإشراقه فقال* 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٤,١٠٣اللغة والنور ص: أحمد مختار عمر  - ١
  .١٦٦٣/٧ص٤ج:الديوان  - ٢
  ١٦٢٨/٤ص ٤المرجع السابق ج - ٣
.١٦٣٩/١٣ص ٤المرجع السابق ج- ٤



 ١٧٩

ن ُوُجوھاٍ كالبُدِر وض -٤   اءةْ ــــــيصَّ

  )١(ِي ـــــــن ضياْء من وراء الوصاوحـلھ                                    

  . إن ھؤالء النسوة المتبرقعات من ذوات الحسن والضياء حتى أشبھناألقمار جمالھن 

  شمس وضوءھاووصف ال* 

  ةً ـــــــفلو فاخَرْتك الشمُس أْضَحْت ضئيل -٥

     )٢(ِب المتخاوصــــــِرك مثَل الكواكــلفخ                                       

ووضاءة حتى  ◌ً  إنه فاق الشمس علوا:" د هللا بن عبد هللا قاليعب –قاله في غرض المدح 
  : أضحت دونه كالكوكب الغائر ويقول

  )ذاكر الضوء(: رثاء أمهفي  

  ا ـــــــياؤھــا وبَاخ ضــــــوأظلمت الدني -١

حو َحْيرى على القِمَ ــنھاراً وشم                                    )٣(مْ ـــُس الصَّ

والشمس على ذرا المرتفعات ، وانطفأ ضوؤھا في النھار،بعد رحيلك اسودت الدنيا 
  .مضطربة قلقة

  ويقول 

  اً ــــــليلي في الكواكب َكْوَكبتأّْمل خَ  -٢

فَع كالمصباِح في ِذروِة الَعلَ                                            )٤(مْ ـــــترَّ

  انظر يا صاحبي إلى السماء لترى كوكبا سامياً مرتفعاً كأنه المصباح في أعلى الجبل 

  اـــــتاً كان بينَنـــــوما كنت إال كوكب -٣

  )٥(مُ ـــــــن أشكالِه نَجْ ـــــــبي يفباَن وأمس                                

 ً   .حل إلى أمثاله من الكواكب والنجوم فر،كنت بيننا نجماً ساطعا
  

______________________  
  ١٣٦٦/٤ص ٤ج: نفسه - ١
  ١٣٦٩/٤٩٥ص٤ج: نفسه - ٢
  ٢٣١٠/١٧٧ص٦ج: نفسه - ٣
  ٢٣١١/١٩٠ص٦ج: فسهن - ٤
  .٢٣١١/١٨٨ص٦ج :فسهن - ٥
  



 ١٨٠

  ھا وإشراقھا ءيذكر الشمس وضوو

  رَ ـــــمـيا ق ،وسـمـِر الشـَس ُزھـيا شم

ھَ ـَرةَ الـناً يا َزھْ ـسـاألقماِر حُ                                             )١(رِ ــــــزَّ

   ھاءويذكر النار وضو* 

  مْ ـــــــھا تَْھوى بِھِ ـلـوُمھُم من أجـسـفجُ 

      )٢(ارِ ــــــوَّ الَنـمُ ـو سُ ـــمـم تًسُ ـھُ ـونفوسُ                                       

  وى ـنار وأجسادھم تلحق بالتراب وتھـتسمو  سمو ال ارنفوس األحر"

ولقد كان للنار في التراث العربي القديم مكانة عظيمة مرتبطة بقيمھم األصلية فھي داللة 
  "                         على الكرم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ٩١٩/٨٠ص ٣الديوان ج -١
  ٩٢٩/١٦ص٣الديوان ج -٢
 



 ١٨١

وان التى     اظ األل وان وألف ى األل ة عل اظ الدال إن الھدف من ھذا المبحث ھو جمع األلف
   .من خالل المعاجم المختلفة ووظفھا ابن الرومى فى ديوانه مع بيان مفھومھا ستخدمھاا
 )١( بنوسأ -١

  .)المصطلحات العلمية والفنية ( .ل جداً يقث خشب صلب أسود اللون
  )٢( أبرش-٢

  .أو غبراء أو نحو ذالك  وأخرى سوداء لون مختلف نقطة حمراء:  روشةالبُ : برش 
ً  طھو لون مختل: رشةوالبُ . ألوان وخلط  األبرش الذى فيه ا من  حمرة وبياضا أو غيرھم

  . لبرشاالذى يكون فيه نكت فوق  ھو :والمدنر. األلوان 
البى ول الثع ه : ويق ت ب إذا كان و أْب ف ان فھ ون ك ن أى ل رى م يض وأخ ت ب  رشُ نك

  . الفرس ) المقصود(
ين  ول صاحب الع ةشَّرْ رش والبُ بال. ويق تلط نقط ون مخ وداء أو  ة ل راء وأخرى س حم

  .غبراء
  )٣(أبلج -٣
خر ق مضىء والبلجة آشرم، قيل األبلج األبيض الحسن الواسع الوجه وشىء بليج : بلج
  .لليل ا

د فى صفة الرسول  ج ) ص(ويقول األصمعى أبلج الشىء أضاء وفى حديث أم معب أبل
ه أى مُ  رق فرةُ ْسالوجھ ال  ،ةمش ر يق داع الفج ن انص ت وع بح إذا رأي ة الص ت بلج رأي

  . ضوءه
رق ة أى مش در بلج ة الق ديث ليل ى الح ةُ لَ والبُ  ةُ َجلْ والبَ  وف بح ج وء الص وج والب ،ض ل

  . شراقاإل
  :مابنة الرو -٤

  .وابنة العنب وبنت العنب كلھا ألفاظ تدل داللياً على الخمر
  )٤(:أبيض -٥

ك ه بيض البياض ضد السواد يكون ذل ا يقبل ك مم ر ذال ات وغي وان والنب ره  فى الحي غي
من  نُ ضاوالبيَ . ا  بياض وبياضة كما قالو منزل ومنزلةقالوقد  و. البياض لون األبيض 

يَّ ((. ويداد خالف السَّ : الناس ة أبيض وب اء والحنطةُ : واألبيضان . ض الشىء جعل (  الم
  ).اللسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .١١قاموس األلوان عند العرب ص  :عبدالحميدإبراھيم -١
اءلسان العرب  :ورظابن من -١٥ص :المرجع السابق -٢ البى – باب الب ه وس:الثع ه اللغ ة  رفق العربي
  ١١٠ /١جالمخصص ابن سيده  - ١٢٠ص
  باب الباءلسان العرب :ابن منظور -٢٠/٢١قاموس األلوان عند العرب ص :عبدالحميد إبراھيم  -٣
  .باب الباءلسان العرب :ابن منصور ٢٤/٢٥قاموس األلوان عند العرب ص:عبدالحميد إبراھيم  - ٤



 ١٨٢

   
ذى  بٌ ى وقھْ ضّ وحُ  صٌ ابووَ  احٌ يول ولباحٌ  حٌ رَ وصَ  قٌ ھَ ولَ  قٌ قَ وأبيض يَ  (( يخالط وھو ال

ة حُ  رةٌ بياض ودٌ  دُ وقْھ م اًَ◌ وأس كٌ  أيض وُ وحُ  كٌ وحالِ حان  كٌ نِكلِ حْ ومُ  وكٌ لُكوحَ  كٌ لك
  :وقال الراجز كٌ حنكِ سْ ومَ  كٌ وُ كحْ وسِ  لكٌ لوُ حْ ومُ 
  وكـخة ضحـك منى شيحَ ْـ ضتـ

ُ باب نـت وللشــتنوكـواس                         وكٌ ـ
  .وككُ حُ قد يشيب الشعر السُّ و
  :الشاعروب أيضاً قال بُ لْ حُ و
ً ـواً خضْ الـيوم نـِ  نىِ ـيْ رَ ـَ ا تـأم   الصا

  صاـنت وابـوبا وكبُ لـْ حُ  دَ وَ ـأسْ                                
  

  )١(.دة بياضةمن شّ  يبصُ  الذىَ  والوابصُ 
  .إن البياض له مترادفات فى المجال الداللى  :ويقول كريم زكى 

ة -الزھرة/ القمرة -الھجانة -البياض رةالح – الزرق  - قلالب -الصرح - الوضح – م
السيف ، الطربق الواضح ، والماء الصافى ،الحسبذو، الرجل الشريف: واألبيض 

ھم ، اء . الس رأة الجمي: البيض ه، ةلالم ة والبيض عه : النحل ا تض رأس وم اء ال غط
  .  )٢(والبيضاء أنثى النحل بيضاء اللون، الدجاجه 

  
ة فقالت استعملت العرب اللفظ أبيض بدالالت مختل  –أى ملساء  –أرض بيضاء : ف

د البيضاء  ، موت الفجأة ال –والموت األبيض ، نبات فيھاال ل  الي واألحمر موت القت
ز  اء والخب ْن األبيضان الم ة ، التى تعطى بال َم م بسواد وال بيضاء أى بكلم ا تكل وم

  . قبيحة وال حسنة
ذل الم الھ ى ك ودج ف ماء الھ ن أس يض م يضلاألب ع ب ماء . ين الجم ن أس يض م واألب

يض  ع ب يف والجم اض . الس واد : والبي اد للس ون المض ان . الل ى اإلنس ون ف ويك
يضَّ الشىء . والحيوان والنبات وما يقبله من األشياء األخرى  ول إب وبيضه أى ، تق

  . الجمع بيض ، جعله أبيض 
يض  يض : واألب ع ب ھام والجم ن الس يض م اء . األب ة : وبيض ابه كريم ى الش األنث

يُض ، ألصل ا ناء واألب ة الحس اه الجميل اء : جاء اللفظ فى معجم الھذليين بداللة الفت م
ا  د ي يض أبوعبي د أب واد وق اض ضد السَّ ين البي ول صاحب الع دير الصافى ويق الغ

دت البيض وك هُ تيضنى فبضْ  ذلك الرجل أى كنت أشد بياضاً منه وأبيضت المرأة ول
  . )٣(وبيضت الشىء جعلته أبيض

_______ __________  
  .٣٧صٮمالاأل-١
 ٧٨٧/  ٢/٧٤٩جـ ٢/٥٨٢جـ،  ١/٢٢/٣٠كريم زكى حسام الدين التحليل الداللى جـ- ٢
  .  ٥٩٢/ ٢جـ، ١/٢٤٤جـ،  ٢/٧٩٧جـ  ٢/٨٣١جـ
   .١٠٦ص  ١المخصص جـ: ابن سيده  -٣



 ١٨٣

  )١(أترجه -٦
ترج   ً  رةِ مْ ھو المصبوغ بالحُ ، أترجه والمَّ   .صبغاً مشبعا
    أحمر -٧
ر  ة ا :حم طه معروف وان المتوس ن األل رةُ م ون ، لُحْم ر يك ون األحم ى           ل ف

ه الحيوان والثياب وغير ا يقبل اء أيضاً ، ذلك مم ن األعرابى فى الم اه اب ال . وحك يق
  . حمرارإالشىء  رحمَّ إ
   أحوى -٨
وة   واد: الح ى س رة  إل رة ت، الخض ل حم ل وقي وى  ك واد واألح ى الس رب إل ض

  .)٢(أسود
  رة وھى أنعم ما يكون فى النباتضتضرب إلى السواد من شدة الخخضرة * 
  :  أدعج -٩
َعُج والدعجة السّ   ين . واد وقيل شدة الّس، واد الدَّ دعج شدة سواد سواد الع ل ال ، وقي

ول ھوأدعج . وشدة بياض بياضھا  ين خاصة تق واد الشديد ويكون فى الع ل الّس وقي
لى ھذه القيمة اللونية لوصف شدة ظالم الليل استعمل الھذ.وھى دعجاء والجمع ُدُعُج 

ّدعُج  )٣(ويقول الجاحظ.  يده رجل أدعج أى : فى ال ن س ول اب ة ويق شدة سواد الحدق
  أسود ومثله الدغمان والدحسمان 

ار بياضه : أديم الليل  :  أدم -١٠ م النھ ه. ظلمته وادي مره : أدم ل و أسمر :آدم.ُس قي
ين البياض م: وھو فى اإلبل . الواضح ھوالبياض  اس، ع سواد المقلت . وھى فى الن

إن خالطت. األبيض: دم من اإلبل اآل: قال األصمعى . السمرة الشديدة  رة فھو  هف ُحم
  )٤(فإن خالطت الحمرة صفاء فھو مدمى، أصھب
  :  أدھم -١١

م ، الناقة التى ذھب بياضھا ومالت للسواد : الدھماء   ة دھ دھام : الدھمة السواد ناق م
ة: ھرى الجو: ى السواد من نعمتھ. حديقة دھماء مدھام ا خضراء تضرب إل ا وريھ
رى ضأى سوداوان من شدة الخ" مدھامتان " :وفى التنزيل العزيز . ول  رة من ال يق

  . خضراوان إلى السواد من الرى 
ا  خضراوان تضرب خ: وقال الزجاج  ى السود يعنى أنھم وكل نبت . ضرتھما إل

  .)٥(أخضر
  : دبر -١٢

داء بد فى النغام سواد مختلط ربدة ھى الغبرة وقيل لون إلى الغبرة والرال  ل الرب وقي
  .أو التى فى سوادھا نقط بيض أوحمر .السوداء 

 _____________  
  .  ٢٦باب التاء ص لسان العرب: ابن منظور - ١
راھيم -٢ د إب د الحمي دالعرب ص :عب وان عن اموس األل ى -٥٨ق ريم زك داللى : ك ل ال التحلي
  ٨٤٩ص٢جـ
  ١٠٣المخصص ص -١/٢٢٥البيان والتبين جـ:الجاحظ -٣
   ١١وقاموس األلوان ص٣٧١ص ١جـ التحليل الداللى  :كريم زكى  -٤
  ٣٧١ص١التحليل الداللى جـ - ٨٨ص:لوان قاموس األ -٥



 ١٨٤

   )١(لون بين السواد والغبرة: وقال أبوعبيدة 
واللفظ ، ا بنقط أبيض أو أحمر النعامة التى اختلط سوادھ: الربداء : كريم زكى : ويقول 

   )٢(مشتق من قولھم أربد وجھه وتربد تغير فاحمر حمرة فيھا سوداء عند الغضب
بدة    .السواد الممتزج بالبياض كلون الرماد أوالغبار:والرَّ

  )٣(األرجوان -١٣
  . عن ابن األعرابى واألرجوان األحمر ، الثياب الُحمر : واألرجوان .الحمرة :رجا 

  . األرجوان ِصبغ أحمر شديد الحمرة : زجاج وقال ال
انىء ، أحمر أرجوان : وحكى السيرافى الوا أحمر ق وأن ، على المبالغة به كما ق ك ل وذل

ا السيرافى صسيبويه إنما مثلِّ به فى ال ة التى ذھب إليھ ى المبالغ ا أن يكون عل ، فة فإم
  : وإما أن يريد األرجوان الذى ھو األحمر مطلقاً 

  .بيدة األرجوان الشديدة الحمرةقال أبوع
  :)٤(رمد  -١٤

ماد وھو غبرة فيھا كدرة  داء وللبعوض . األرمد الذى على لون الّرً ومنه قبل للنعامة رم
د  دة . رم داء : والرم ة رم رة ونعام ى الغب ون إل اد : ل م ون الرَّ واد متكسف كل ا س . فيھ

اد  ون الرم ذى صارعلى ل د الكدرال ذلك والرم د ك يم أرم ادى و. وظل ضرب من : الرم
  . نب بالطائف أسود أغبر الع

مدة : كريم زكى ويقول    .شبيه بلون الرماد ، السواد الممتزج بالبياض : الرَّ
  : أزرق -١٥

ل .وھى خضرة فى سوادالعين، البياض حينما كان : الزرقة : زرق   ھوأن يتغشى  وقي
  .)٥(الزرق األزرق الشديد:سوادھا بياض الزرقم 

زرع الخضرة وفى اإلنسان، الزرقاء البقرة البيضاء : زكى كريمويقول   زرق فى ال  ال
  .والحيوان البياض 

ه   ر لون ىء بغي ه ش ذى ال يخالط اء الصافى ال ع ،واألزرق الم ظ بصيغة الجم اء اللف ج
ول أزر زرق فھو أزرق والجَ ُزرق والبياض الصافى تق ظَّ  زرقْ  معُ ق الشىء ي  جاء اللف

  .لداللة فى معجم الھذليين بھذه ا
  : )٦(أسحم -١٦

حام و:سحم   ْحمة السُّ   السواد : السُّ
  السحمة كلون الغراب األسود: قال الليث 
   ـــــــــــــــــــــ

 .باب الراء  :ولسان العرب  ٩٥ص  :عندالعرب قاموس األلوان  -١
 ٢/٨٤٤جـ. / ١/٤٣٨جـ :التحليل الداللى  -٢
 باب الراء  :لعرب ولسان ا٩٦ص :دالعربقاموس األلوان عن -٣
   ٢/٨٤٤جـوالتحليل الداللى ١٠٦سان العرب باب الراء وقاموس األلوان عند العرب صل -٤
دالعرب  -٥ وان عن اموس األل رب  ١٠٩ص :ق ان الع زاىولس اب ال داللى ال – .ب ل ال تحلي
  .٢/٤٠٢/٥٩٢/٢/٨٣٤جـ
دالعرب  -٦ وان عن اموس األل اب١١٥ص:ق رب ب ان الع ين  ولس ل  –الس    التحلي

                   ٢/٤٠٢/٥٩٢/٨٣٤جالداللٮ
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  . والسحمة كالً أبيض .  وكل أسود أسحم 
ول  ريم زكى ويق واد: األسحم :ك ديد الس راب ش ى ، الغ ظ مشتق من السحمة بمعن واللف

  السواد والجمع أساحم 
ة بمعنى مَ حْ واللفظ مشتق من السُّ، السحاب األسود والسحاية السوداء سحما : واألسحم 

  اد السو
ى شعر اإلنسان خاصة . السواد الحالك :  مةُ حْ والسَّ  ة عل ة اللوني ذه القيم ذلى ھ ق الھ أطل

  . المرأة 
د  ول أبوعبي ين :ويق احب الع ول ص ود ويق حم األس حَ : األس  مُ حَ ام والسُّحَ مة والسُّالسُّ

   )١(األسود
  )٢(أسحمُ : فإن زاد على ذلك فھو : ويقول الثعالبى 

  :أسود  -١٧
واد نقيض الا: سود     اضلّسً اد واسود اسودادأو،بي ويحوز فى .سواد اسويداداسود وس

  ته واسوداده الشعر اسواد والسواد جماعة النخل والشجر لخضر
  . )٣(الخضرة تقارب السوادإنما ذلك ألن : وقيل
واد: ويقول ات : كريم زكى الّسً وان والنب اللون المضاد للبياض يكون فى اإلنسان والحي

ه ، الشىء  ّودسَ ان األشياء األخرى تقول وما يقبله م أى جعله أسود والجمع سود ، وسوّدً
 .  

ار طھى والجمع : السوداء  قدر يطھى فيھا الطعام ربما سميت بذلك لسواد لونھا بفعل ن
  .جاء اللفظ فى سياق افتخار الھذلى بنفسه : سود 

  .جلده كل عام  ات يقال له أسود سالخ ألنه يسلخالحيّ  اسم لنوع من: واألسود  
  ، وده ات وأعظمھا فتكاً واألنثى أسْ وھو أخبث الحيّ  

  .والجمع أساود وأساويد 
   :أصفر  -١٨ 

ا : الصفرة من األلوان : صفر  ا يقبلھ . معروفة تكون فى الحيوان والنبات وغير ذلك مم
ً◌واد    . والصفرة أيضاً الّسً
  " . كأنه جماالت صفر" قال الفراء فى قوله تعالى 

وفرس أصفر ، بل اليرى أسود من اإلبل إال وھو شرب صفرة سود من اإلل الصفر القا
  . واليسمى أصفر حتى يصفر ذنبه وعرفه األصفران الذھب والزعفران 

  . وقيل الورس والذھب 
فالذھب للونھا : الصفراء و   :ريه والصُّ

  ـــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٠٥جـ :المخصص  -١
 . ترتيب سواد اإلنسان  -١٣ :فقه اللغة -٢
رب  -٣ د الع وان عن اموس األل رب  ١٢٥ص:ق ان الع ين  :ولس اب الس داللى . ب ل ال  :والتحلي
  .١/٤٥٣جـ،  ٧٣٧/ ٢/٨٣٧جـ



 ١٨٦

أصفر فاقع )٢(صفر األسوداأل: ويقول أبوعبيد . )١(امية تجفف ُبسرا وھى صفراءثمرة يم
ى : ول ويق.  ريم زك وس : ك فراء الق ة، الص ل والصفر)٣(النحل ى النح فراء ، اء أنث ص

ة لوصف أد، السواد : والصفرة . اللون  ذه الدالل ذليين بھ وات جاء اللفظ فى معجم الھ
وان  وس والحي ل خاصة اإل. الحرب خاصة الق ن األرض ، ب ع م ا ارتف ل م ذلك ك . وك

ابس : والصفرة  ات الي ون النب ل ، ل ه مث ا يقبل ك مم ر ذل وان وغي ات والحي يكون فى النب
  . الذھب 
سواد فى مقدم األنف ومقدم الخطم وكبش أطخم أسود : الطخمه : طخم  : )٤(أطخم -١٩

األدغم : طخم أولحم . الرأس وسائره أكدر ى السواد واألطخم ك ه إل . جاف يضرب لون
  .  جُ زَ يْ يقال أطخم أخضرأدغم وھو الدَّ : ابن السكيت 

ّىً : أطلس   : )٥(أطلس -٢٠ ا،طلس فى حديث عل ه ق االً ل رضى هللا عن دع تمث ه الت . ل
  . الطلسة وھى الغبرة إلى السواد . وقيل األصل فيه ، طلسته أى محوته ال

وفى حديث أبى بكرالصديق رضى . فھو أطلس واألنثى طلساء ، على لونه وكل ماكان 
  .هللا عنه أن مولداً أطلس سرق فقطع يده 

ال شمر  الحبش أطلس : ق د حبش أسود :األطلس األسود ك طلس من الرجال األو. عب
وب األسود الوسخ الدنس الثياب  ال للث ة ويق رة ثياب ول . أطلس : شبه بالذئب فى غب ويق

  .من السواد والغبرة : الطلسة : الثعالبى 
ان رْ العرم والعُ : عرم  : أعرم -٢١ ل . مة لون مختلط بسواد وبياض فى أى شىء ك وقي

يط بھم ر أن يتسع تنق ة ،ا من غي ال.رافى يعن السكل نقطة عرم ة  وق األصمعى الحّي
يض ال ثعلب .العرماءالتى فيھا نقط سود وب ِرم من:ق ونيين  الّع األعرم . كل شىء ذو ل

رش ر" األب ع ودھ رم واألبق رص األع ال لألب ون ويق رم أى متل اء )٦(.أع ة عرم ، بيض
  .إذا كان فيھما سواد وبياض وإذا وقع ذلك بأن أحد اللونين من صاحبه ، وقطيع أعرم 

الوعل ، وعصمته بياض شبه زمعة الشاة فى رجل الوعل فى : عصم  :األعصم  - ٢٢
  .ويقال للغراب أعصم إذا كان ذلك منه أبيض : موضع الزمعة فى الشاء قال 

. قال ابن سيده  .فى أو ظفتھا  عصمة األوعال بياض فى أذرعھا ال: قال األزھرى  
فى ذراعيه : وفى التھذيب . واألعصم من الظباء والوعول الذى فى ذراعه بياض 

فتناولت القوس والنبل ألرمى ظبية : وفى حديث أبى سفيان .وعول عصم أو، بياض 
البيضاء اليدين أو اليد : والعصماء من المعز . واالسم العصمة . عصماء نرد بھا قمنا 
  وإذا ، فإذا أبيضت اليد فھو أعصم : األصمعى "  ) .اللسان(وسائرھا أسود أوأحمر

  ــــــــــــــــــــــ
  .  ١٤٤ / ١٤٣قاموس األلوان عندالعرب ص - ١
 .١١٢/ ١١٠ص١جـ ١٠٥ص١المخصص  جـ - ٢
 .٨٤٩/ ٢،جـ ٢/٨٤٠جـ ١/٤٤٥جـ  ١/٣٠التحليل الداللى جـ - ٣
  .١٥٠قاموس األلوان عند العرب ص-٤
د العرب ص -٥ وان عن اموس األل اء  -١٥٣ق اب الط ان العرب ب ه ص. ولس ه اللغ البى فق  ١٢٩الثع

  .تقاربه ألوان م
٢/١٤٧ج:والمخصص اللسان - ٦
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الوعل الذى : واألعصم )١( وقد َرجَل رجالً ، رجل والرجلة ا العصم والموالمصدرفيھ
 واللفظ مشتق من الُعصمةَ ، والجمع ُعصم ، فى رجليه بياض واألنثى عصماء 

  . يكون فى رجلى الوعل والظبى لذىض اابيلبمعنٮا
ل  وقيل، الغبش شدة الظلمة  :غبش  -٢٣ ة آخر اللي ل ظلم ل ھو ، ھو بقية الليل وقي وقي

  . مما يلى الصبح وقيل ھو حين يصبح 
ا . غبش وغلس وغبس واحد : قال مالك  ة يخالطھ ة الظلم ا بقي ال أبومنصور ومعناھ ق

 . بياض الفجر 

رر") .ان اللس(.األبيض من كل شىء :أغر : األغر  -٢٤ ائلة من الُغ ه فى  -الس المعتدل
غرة الفرس إذا . والوتيرة. ه حتى رثمتھا نبقيل ھى التى سالت على األرقصبة األنف و
فھى شمراخ فھى  –فلة حوإذا دقت وسالت وجللت الخشوم ولم تبلع الج، كانت مستديرة 
إن سالت غُ ، فرس مشمرخ إن أخذت رتَّف ين فھى العصفور ف م تجاوز العين ه ودقت فل

ين  .عةھى المبرقجميع وجھه غير أنه ينتظر فى سواد ف غرة  -اليعسوب . صاحب الع
  .مستطيلة فى وجه الفرس تساوٮأعلى

ع مفرض : القحو : قحا:  أقحوان -٢٥ ات الربي ورق اتأسيس األقحوان وھو من نب ، ل
يض  ور أب ه ن دان ل ق العي وھرى ، دقي ال الج ريح : ق ب ال ات طي و نب ه ورق ، ھ حوالي

طه أصفر  يض ووس ى أقيحى ألويُ . أب ىنصغر عل ع عل ت  ه يجم ئت قل احى وإن ش أق
ريم ول ك ديد ويق ال تش احى ب ة :أق ب الرائح ات طي وان نب د: األقح ق العي ره . ن أ دقي زھ

اح، أبيض ناصع يشبه األسنان ادالً . الواحدة أقحوانه والجمع أق ذلى اللفظ مع استعمل الھ
  )٢١.داللياً للتعبيرعن بياض أسنان النساء 

ى الخضرة: القمرة: قمر: أقمر -٢٦ ة ، لون إل ن قتيب ال اب درة ق ل بياض ك األقمر : وقي
واللفظ مشتق من القمرة بمعنى ، السحاب األبيض : األقمر:ويقول كريم. الشديد البياض 

  .   )٣(البياض فيه كدره  وبه سمى كوكب القمر والقمراء السحابة البيضاء والجمع قمر

به البيض من أوالد األبيض وخص بعضھم : النقى اللون والقھد: قھد: القھد :أقھد  -٢٧
ى البياض : الظباء والبقر  داً أيضاً ، من أوالد الضأن يضرب إل رة قھ د البق ال لول . ويق

م  ف الجس ر اللطي ن البق غير م د الص ل القھ ل . وقي ى : وقي اليمن وھ ود ب نم س د غ القھ
وھن وتصغر آذانھن : والقَّھد . الخرف  د من الضأن . ضرب من الضأن يعل ل القھ وقي

اة الحجاز الصغير األُ  ل القھب وھو : الجوھرى .حيمر األكيلف الوجه من ش د مث القھ
د بمعنى واحد .األبيض الكدر  د . وقال أبو عبيدة أبيض وقھب وقھ رجس إذا نال: والقھ
   )٤(.فتح تكان جنبذا لم ي

 ____________  
  ٦/١٥٧المخصص -١
  .٢٠١لوان صو لسان العرب مادة قحو وقاموس األ ٦٤٧ص ٢الداللى جالتحليل  -٢
 .  المراجع السابقة ولسان العرب مادة قمر  -٣
 . ٢١٢ ص لسان العرب مادة قھد وقاموس األلوان -٤
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، والُملحة من األلوان . األملح األبلق بسواد وبياض : ملح قال األصمعى : أملح  -٢٨
كان فيه بياض وسواد فھو ، ونحوه، وكل شعر وصوف، بياض تشوبه شعرات سود

  . أملح 
. األملح الذى فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثر : ى وأبوزيد وغيرھمائال الكساق

رق حتى يضرب إلى البياض والمُ ، وقيل الملحة بياض إلى الحمرة ، لحة أشد الزَّ
سره بحمرة مالّح النخل تكون بُ أو. وشجرة ملحاء سقط ورقھا وبقيت عيدانھا خضراء

  وصفرة 
  )١(.لفظ معادالً داللياً لوصف بياض السيفاستعمل الھذلى ال :ويقول كريم

  . فإذا كانت الحّيُة أبيض فھو الُحرِّ  : )٢(أيم -٢٩
اتم  و ح ال أب ان : ق ل الج يض مث ة أب ذه الصفة ، الحّرحي ى ھ ان ف از . والج ل الحج وأھ
  :.قال الھذلّى  –وأصله التشديد  –وبنو تميم  األين ، يسمونه األيم 

  ة    عـيـٌن عـلـيھـن كـنـانـيـ
  األكـحـل  جـاريـٌة كـالـرشـأ                               

رة أونـاشـى            كـاأليـم ذى الـُّّطً
  لِ ـيِِ◌◌ِ الـبردىِّ وسـط الحـفأ الُمـغْ                                 

  .) . الماءالجارى على وجه األرض: الغيل  -
لطيفة ال تؤذى أحداً ، بيضاء اللون ، لحيات اسم لنوع من ا: األيُم : ويقول كريم زكى 

استعمل . واللفظ للذكر واألنثى من الحيات وينطق بالتخفيف والتشديد مثل ھين وھين 
  .الھذلى اللفظ معادالً داللياً للتعبير عن بياض المرأة ولطفھا 

ر -٣٠ ر : أخض ون األخضر : خض وان ل ن األل رة م وان . الُخَض ى الحي ك ف ون ذل يك
  .ويخضير ويخضور خضير وھو أخضر وخضور وَخِضُر . ممايقبله  والنبات

د   ال أبوعبي م :ق الم العج ى ك ديزج ف ل ال ن الخي وان . األخضر م ى أل ن الخضرة ف وم
ة وأشد الخضرة سواد ى الدھم ه الخيل أخضر أحم وھو أدنى إل ه وبطن ر أن أقراب ا غي

رة وأ ه مخض يس . ذني ال ول وى اق ين األح م وب ر األح ين األخض ة ألب رة منخري خض
رة  ل . وشاكلته ألن األحوى تحمر مناخره وتصفر شاكلته صفرة مشاكلة للحم ومن الخي

ال األسود أخضر ، وأخضر أطحل . أخضر أدغم  ول ، وأخضر أورق ويق اھده ق وش
  : الشاعر

  وأنـا األخـضر مـن يـعرفنى         
  ـعرب أخـضر الجـلدة فـى بـيت ال                               

ه  د . أراد بالخضرة سمرة لون ا سواد الحدي ل الجأواء يعلوھ والخضراء من الكتائب مث
ر ل أخض ال للي رة. ويق ة  )٣(والخض ذه الدالل ذليين بھ م الھ ى معج ظ ف اء اللف واد ج الس
  النبات اليافع تقول أخضر الشىء يخضر فھو أخضر لون.  لوصف أدوات القتال

  ــــــــــــــــــــــــ
  ٧١٨ص ٢والتحليل الداللى جـ ٢٤٣ان العرب مادة ملح وقاموس األلوان صلس -١
رب  -٢ د الع وان عن اموس األل ع ص ١٢ص ق ـ ٤٧والملم داللى ج ل ال ان  ٤٥٢ص ١والتحلي ولس

  .ةمزالعرب باب الھ
  ٨٤٠/٨٤٩ص٢فصل الخاء التحليل الداللى ج٦٦ص:قاموس األلوان -٣

  . القيس قال امرؤ ، بدرة تامة كالبدر :  )١(بدر -٣١
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  ،      ـدرةٌ ـدرة بـا حـــٌن لـھــوعـي  
ُ ــُشـقَّْت مـاّ فـيھ                                        .رما مـْن اُخـ

   يبدر نظرھا نظر الخيل : ين بدرة وقيل ع
تأل ، وقيل ھى الحديدة النظر . عن ابن األعرابى  دراً ، والبدر القمر إذا ام مِّى ب ا ُس وإنم

   .ألنه يبادر بطلوعه غروب الشمس : وفى المحكم، ر بالغروب وطلوع الشمسألنه يباد
فى جلدھا لمع . وحية برصاء . واألنثى برصاء ، بياض يقع فى الجسد : برص -٣٢

ً ، البرصة البلوقة: بياض ابن شميل   .  )٢(وھى أمكنة من الرمل بيض وال تنبت شيئا
ع: ومن الكالب . أبلق: الدواب وھو من .فيه سواد وبياض: تيس أبرق : برق  -٣٣ . أبق

ات سود  رق بج. البرقاء شاة فى خالل صوفھا األبيض طاق ان من سواد : ل أب ه لون من
ة مع بياض الشحمة . وبياض  اء السواد الحدق ين برق ال للع روق. يق ا يكسو : الب ھو م

  )٣(األرض من أول خضرة النبات
األبقع من فى صدره . بياضه لون آخر األبقع ما خالط ، البقع تخالف اللون : بقع  -٣٤

ل اختلط بياضھا ب. اختلط بياضھا وسوادھا : البقعاء . بياض  ل ب غراب . أصفرھا وقي
  . )٤(بياض يخالطه سواد: والبقعة. افيه بياض وسواد: قع أب

ق  -٣٥ ُق : بل قِّ : الَبَل ق وُمبل و أبل ا فھ ق َبلق ق يبل ول بل ق تق ع أو ذوالبري اض الالم البي
ق والجمع ة البل ة : ُبْلُق جاء اللفظ فى معجم الھذليين بھذه الدالل ق الداب ق : بل سواد : والبل

  . وبياض 
  . قة لْ وكذلك بالضم البُ 

  .ارتفاع التحجيل إلى الفخذين ، البلق والبلقة مصدر األبلق: ابن سيده 
  ) اللسان: (وجعل رؤيه الجبال ُبلقاً . ل أبرق بأبلق وللج: والعرب تقول للدابة  

و فى كل ، والعرقوب فى الرجل فھو بلق . فإذا جاوزالبياض الركبة فى اليد : األصمعى
صاحب ، والبلق ُھجنة فى الخيل ، فكل لون خالطه بياض فھو أبلق ، األلوان يكون البلق

  .... واألنثى بلقاء . قا وإبالق فھو أبلق لَ بَ  لقِ بَ : العين 
  . ُبْلقْ  له ولد دَ لِ وُ : أبلق الرجل : أبوعبيدة 
  )٥(َسْرولفإن تجاوز البياض إلى العضدين والفخذين فھو أبلق مُ : أبوعبيدة 

  .كلھا دالالت على الخمر :  بنت الروم وبنات الكرم -٣٦
  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٤١ص. لسان العرب باب الباء مع الدال  - ١
  لسان العرب باب لباء،١٦األلوان عند العرب ص - ٢
 . ابق جع الساالمر  - ٣
د العرب ص -٤ وان عن ريم زكى / ٢٠األل داللى ك ل ال اف والتحلي اء فصل الق اب الب لسان العرب ب
 . ٢جـ٨٤٢ص
داللٮ ٢٢/ ٢١األلوان عند العرب ص  -٥ ل ال الم والتحلي اء مع ال اب الي  ٨٣٥/٢صولسان العرب ب

 ١١٨ص  فصل فى بياض سائر أعضائه ٧وفقه اللغه
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ومن .الفصيلة البنفسيجية أنواعه وضروبه كثيرةجنس زھر مشھور من : بنفسج  -٣٧
 –كندى   -كفى الورق  -قرنى - عطر–ذوزھرتين  –ذودابره  –األحراج : أنواعه 

ھرجايه بعامية الدماشقة . بنصه= زھرة الثالوث  =مثلث األلوان  –سلعفى الورق 
نفسج بيات فيھا النوبحالفصيلة البنفسيجية من ذوات الفلقتين كثيرة ال: ات يبنفسج

  )١()المصطلحات العلمية والفنية(
ه ...... بياض دون البرص : البھق  :بھق -٣٨ يس ، بياض يعترى الجسد بخالف لون ل

ة : ويقول صاحب فقه اللغة البھق .  )٢(من البرص ) بياض دون البرص : البھق محرك
  . بياض يعترى الجلد يخالف لونه وليس من البرص. 
يم: بھم : بھيم  -٣٩ ل َبھ باح  لي ه إال الصَّ ًة السوادُ الُبُ . ال ضوء في يم. ْھم ان : والبھ ا ك م

ره  ه غي داً الُيخالط اً واح وادا ألون ه وس ية في ذى ال ش ل  ال وان الخي ن أل يم م ا البھ بياض
ٍم : فى الحديثال يخلطه غيره و:ولون بھيم . تخالف معظم لونه ٍم ُبْھ ل ُدْھ ل ، فى خي وقي

  . البھيم األسود 
ان أو ا:قال أبوعمرو ون سواه من سواد ك ه ل ذىَّ اليخالط لون يم وھو ال بھم واحدھا بھ ل

  .  )٣(السوداء التى البياض فيھا: والبھيم من النِّعاج . غيره 
ان أو بياضاً والجمع : ويقول ابن سيده ره سواداً ك والبھيم كل لون خالص ال يخالطه غي

ه نر الفأما قوله فى الحديث ُيْحشَ . ُبُھم وقيل البھيم األسود  اه أن ا فمعن ة ُبْھم وم القيام اس ي
يھم من  يس عل ل عراةُ ل ل ب دنيا نحو البرص والعرج وقي ليس بھم شىء مما كان فى ال

أو بياضاً  سواداً  ره سواءاً كانبما كان لونا واحداً ال يخالطه غ. متاع الدنيا شىٌء والبھيم
  . جمع ُبْھمٍة  ٌم وھىھَ ويقال لليالى الثالث التى اليطلع فيھا القمر بُ ، 
 وجصص الحائط. الذى يطلى به وھو معرب : صُّ جصص والجصُّ والجَ : جص  -٤٠

  )٤(ابيض مستوى:ومكان ُجصاجصُ ، وغيره طاله بالجص 
أبيض الجوف إلى منتھى الجنبين :  فُ وَّ جَ وف ومُ جُ فرس أجوف ومَ  : الجوف –٤١
  . ائر لونة ماكانوس

مجوف الوھو،  ى الجنبين ولون سائره ما كانأجوف أبيض البطن إلى منتھ: أبوعبيدة 
  ) اللسان.(بلقاً  فٌ وَّ جَ ومُ  لقِ بَ بالْ 

إلى منتھى الظھر ولم يصعد إليه  أبيض البطن والجنبين: خرج فرس أ: ويقول أبوعبيدة 
إلى منتھى الجنبين وسائر  بيض البطناأل: واألجوف والمّجوف . ولون سائره ما كان

الذى يكون البياض فى : األنبط: وقيل  ،ض البطن فھو أنبط فإن كان أبي، لونه ما كان 
)٥(يصعد إلى الجنبأعلى شقى بطنة مما يلية فى مجرى الحزام وال 

  

  ــــــــــــــــــ
 . ٢٢األلوان عند العرب صقاموس  -١
د العرب ص ٥٢١الباء ص باب لسان العرب  -٢ وان عن ه   ٢٣وقاموس األل ه اللغ ا فصل  -٥وفق م

 .  ١١٧يناسبه ص
وان ص -٣ اموس األل انى ص ٢٤ق فر الث رب ١٠٨،  ١٠٧والمخصص الس ان الع اب ولس اء  ب الب
 . ٥٢٥ص
  ٢٩١الجيم ص باب ولسان العرب ٣٤قاموس األلوان ص -٤
  ١٥٥/ ٦الجيم والمخصص باب  واللسان العرب  ٣٧قاموس األلوان ص -٥
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الضارب إلى السواد  النبات. شرب حمرة مومى األسود المھو األسود اليح:  ونـج -٤٢
د يعن، من حمر الوحش ما يوصف بالبياض . من شدة خضرته  د يعنى األسود وق ى وق

ر ول.  )١(األحم ى ويق ريم زك ون  :ك ود : الج ى األس ار الوحش ر الحم ود ، ذك أو األس
ى األسود واألبيض  رة واللفظ من األضداد يعن ة ، المشرب بحم ول  .واألنثى جون ويق

تد سواده فھو ) بللون اإل: (الثعالبى  إن اش األبيض أو األسود من :  نُ وْ والَج. ون ُج:ف
  )٢(واللفظ من األضداد، حاب السَّ 

  )٣(أى حائل اللون إذا كان أسود متغيراً :  حائل - ٤٣
وقد حلك ويقال لألسود ، شدة السواد كلون الغراب : الحلكة والحلك : حلك :  حالك -٤٤

ً ه واحُ وكِ لُ حُ  كُ لِ حْ الشىء يَ  كَ لَ وقد حَ .  الشديد السواد حالكُ  . لك مثله اشتد سواده وْ لَ واحْ  لوكا
كُ  ود حال وُ لْ وحُ  كُ لِوْ لَ حْ ك ومُ وحاَن واس يده . ك ك ن س ول اب ك : (ويق ك وحال وب وحان حلب

ه أى سواده ،  )ومحلوك ى.(ويقال ھوأسود من حنك الغراب وحلك ه عل ن ) قال ول اب ويق
ال من حنك الغراب واألصمعى ك السَّ السكيت ال يق د حَ الحل ا واد كل شىء وق ك حلك ل

ره ول غي وان فعل ى األل يس ف وك ول وك وحلك ىء حلك ك وش البى )٤(واحلنك ول الثع ويق
  .الحال ھو الطين األسود :

رة : مستعل فى العين : الحذل :  ذلـح -٤٥ حمرة وانسالق وسيالن دمع وانسالقھا حم
دم يخرج من السمرة : والحذال ، تعتريھا  ا ). " اللسان(شىء شبه ال ين -وفيھ  )فى الع
د حذلت تحذل حذالً ، الحذل  رة وانسالق وسيالن ، وق ك من حرا ، وھو حم يكون ذل

بھه  ا أش اء وم ا، وبك ال العج ين وق اد الع رة تعت ون وما: ج واالنسالق حم التصابى للعي
ة، الحذل ويقال فى عينه كوكب  ة مخفف ا الورق ال  وھى النقطة تبقى من بياض ومثلھ يق

  : ةبقال رؤ، دق ودقا يقت عينه تود
  ـودق ن داء الـغيه مدْ ـتكى صَ شُ ـالي

  قــخَ ــبَ واويرا الـعينيه ــعبوال                                  

رة الذى يتقشر مْ ويقول ابن الُسكبت من الرجال األحمر وھو القبيح الحُ :   )٥(حمرة -٤٦
حمرار ألن البياض يقع على البرص ويقول رة وربما كنىَّ عن األبيض باألمْ من شدة الحُ 

ويقول كريم  )هالبن سيد :المخصص(صاحب العين الحمراء العجم واألحامرة 
ْمُر استخدم الھذلى أحمر احمراراً فھو أحمر والجمع حُ ، البياض الشديد: الحمرة:زكي

  . ھذه القيمة اللونية لإلنسان والحيوان
  ــــــــــــــــــــــ

اموس  -١ وق دالعرب األل يم ص ٣٨ص:ان عن اب الج رب ب ان الع ـ ٤٢٦لس داللى  ج ل ال  ١التحلي
 . فى ألوان األبل ٩فصل :وفقه اللغة  ٤٠٦ص
  ٥١٨/ ٢التحليل الداللى جـ -٢
  ١٠١لسان العرب باب الحاء ص -٣
ه  - ١٠٥ص ١جوالمخصص  ٤٩وقاموس األلوان ص ٢٩٥لسان العرب باب الحاء ص -٤ ه اللغ فق

 . ولسان العرب باب الحاء ٤٢قاموس األلوان ص ١٢٦سواد أشياء مختلفة صفى  – ١٥الثعالبى 
وان ص -٥ اموس األل ان ال ٤٩ق داللىولس ل ال اء والتحلي اب الح رب ب ـالمخصص . ٢/٨٣٤ ع  ١ج
  ١٠٩ص

د ول عبدالحمي رة  :ويق ة :الحم طة معروف وان المتوس ن األل ى ، م ون ف ون األحمريك ل
ه  ا يقبل ك مم ر ذل اب وغي وان والثي اء أيضاً  ،الحي ى الم ى ف ن األعراب اه اب ال . وحك يق
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رّ  ىءاحم ه  الش زم لون راراً إذا ل ال ، احم ى ح ال إل ن ح ر م م يتغي ارَّ ، فل  ارُّ حْميَ  واحم
ك  ت كقول اً اليثب اً حادث ان عرض راراً إذا ك رى :احمي فار أخ رة ويص ار م ل يحم . جع

نھم وأايقال أت. تطيرا باألبرص : واألحمر األبيض  ا عن ميحكيھ، حمر نى كل أسود م
  ) اللسان(بياض اللون  وفالنه حمراء عنوا وإذا قالوا فالن احمر. أبى عمرو بن العال 

يقال فرس  -ةمَ ھْ تة والدَّ مْ لون بين الكُ  ةُ والحمَّ : قال ابن سيده ،  مُّ الحُ :  تُ مْ الكُ  :مم حُ  -٤٧
م الوافد فى الليل األَح: ى سّ ـسود من كل شىء وفى حديث قُ األَ  مُّ واألحُ  الحمةَ  ينُ َب◌ُ  مّ حَ أَ◌َ 

ود  ن الھْ ، أى األس يض ع م األب ل األح اً  مُ ِحمِ والحْ . رى َجوقي اِحُم جميع ود :والُحم األس
  .الشديد السواد : بالكسر الِحْمِحُم : الجوھرى .

أخضر ريان : وم مُ حْ ت يَ بِة ونوَّ دون الحُ  ةُ مَّ والحُ . دخان أسود شديد السواد : واليحموم 
ته مواد بين الدھمة والكوقيل السَّ .  الفاحم وادالسَّ : ةمَّ الحُ : قول كريم زكى وي) . ١(أسود

. أطلق الھذلى ھذه الصفة على الحيوان والطير خاصة . مَّ والجمع حُ : وتقول ھو أحم 
الحمم مصدر األحم والجمع الُحمُّ، وھو األسود من كل شىء : ويقول صاحب اللسان 

أنه كان  :وفى حديث أنس، ه واألحم السود من كل شيءواالسم الحمه يقال به حمة شديد
  .ق بنبات شعرهبعد الحلْ  دَّ وَ أى أسْ . ه بمكة خرج واعتمرسُ َم رأْ مَّ إذا حُ 
اء -٤٨ أ :  حن ه : حن ا احنأت ف نبتھ رت والت ل ، ألرض اخض ر وباق ر ناض وأخض

انىء  ديد الخضرة : وح روف . ش ديد مع د والتش اء بالم اءة والحِ ، والحن ه أخص م: ن ن
  : عن أبى حنيفة وأنشد ، ان نّ والجمع حِ 

  نانة ـيـمة فـلـد أروح بـقـول    
  ناٍن ـب من الحِ ـضـوداء لم تخــس                               

اء ، األزھرى : وحنأ لحيته وحنأ رأسه دعى : خضبه بالحن ة ت م تركيب ورأيت فى دراھ
  ) ٢(وردتھا وماؤھا فى صفرة ناءة وقدالحِ 

ة وفى حديث أبى : وفى الصحاح ، الظلمة : الحندس :  دسحن -٤٩ الليل الشديد الظلم
رة  ى كن: ھري د النب اء حِ ) ص(ا عن ة ظلم ى ليل ة ف ديد الظلم دس أى ش ديث . ن ه ح ومن
ل فى حندسه: الحسن  ام اللي ة حِ . وق ل حِ ، ةَسدِ نْ وليل دِ ولي ادس :  سُ ن م والحن ثالث : مظل

ك أسود . شديد السواد : وأسود حندس . امس ليال من الشھر لظلمتھن ، ويقال دحَ  كقول
  )٣(حالك
اره. منقاره : حنك الغراب : حنك  -٥٠ ل سواده ، وأسود كحنك الغراب يعنى منق ، وقي

ك  دل من الم حل ه ب ل نون ك أو، وقي ك وحال ود حان واد : س ديد الس ان.(ش ومن  " ). اللس
  ، لنبات وھو األسود من الشعر والليل وا، ألوان الشعر المسحنكك

  ــــــــــــــــــــ
وان ص -١ اموس األل ـ ٥٣ق فرالثانى  ص  ١والمخصص ج ـ ١٠٤الس داللى ج ل ال  ٢/٨٣٩والتحلي

  ٣٤٣/ ٣٤٢ولسان العرب باب الحاء ص
   ٥٤/ ٥٣قاموس األلوان عند العرب ص  - ٢
 ٣٥٦الحاء ص  باب لسان العرب -٣
  

  )١("أنانا مسحنكك الليل: يقال ، وكل شىء اشتد سواده 
وراء -٥١ ا :  )٢(ح رق جفونھ دقتھا وت دير ح وادھا وتس واد س ين وس اض الع تد بي أن يش

شدة بياضھا فى شدة بياض الجسد  ويبيض ماحو إليھا ، وقيل الحور شدة سواد المقلة فى
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ا : قال األزھرى ، والتكون األدماء حوراء،  ال تسمى حوراء حتى تكون مع حور عينيھ
  : تبيضاء لون الجسد ، قال الكمي

  ن ـيـيـساعـدورك  للـت قـودام
  . وراراـرًة واحــغرغ، ل ـفى المح                               

  
ة والشحم  االحورار بياض اإلھال ل . أراد بالغرغرة صوت الغليان ، وب الحور أن : وقي

يس فى بنى آدم َح تسودّ  ر ، ول ل للنسإو.  رٌ وَ العين كلھا مثل أعين الظباء والبق ا قي اء نم
 الحور أن يكون البياض محدق: وقال كراع . العين أل نھن شبھھن بالظباء والبقر  ورُ حُ 

د ، بالسواد كله وإنما يكون ھذا فى البقر والظباء ثم يستعار للناس  وھذا إنما حكاه أبوعبي
ر  اء والبق ا يكون فى الظب ل إنم ال األصمعى . فى البرج غير أنه لم يق ا : وق ال أدرى م

رأة حوراء . وھو أحور . العين وقد حور حوراً واحور الحور فى  ة الحور : وام . بين
فأما قوله عيناء حوراء ، احورت عينه احوراراً : ويقال ، والجمع حور ، وعين حوراء 

  . من العين الحير 
ين  اع لع ى اإلتب وراء ، فعل اء : والح ا ، البيض ور عينھ ذلك ح د ب راب . ال يقص واألع

ال ، حواريات لبياضھن وتباعدھن عن قشف األعراب بنظافتھن تسمى نساء األمصار  ق
 :  

  ،        ة بــطـواريات معـإن للح: فقلت
  البيب ـت الجـلن من تحـتـإذ تف                              

  :وقال أبو جلدة ، يعنى النساء   
  رناـيـين غـواريات يبكـفقل للح

  ُح ـنوابـالُب الـا إال الكنــوال تبك                           
  ھا               ـفة أن تبيحـيـينا خـين إلـبك

  وارُح ـوف الجـلسيارماح النصارى و                            
  

ا  ى بالءھ روم وھ ى ال ا تل ام نصارى ألنھ ل الش ل أھ اء . وجع ن النس ات م : والحواري
ود لبياضھن  ل لص، النقيات األلوان والجل ذا قي ول و، احب الحوارى محورومن ھ ، يق

ات البياض الشديدات سواداً الحدق :(العجاج  . بأعين محوراٍت حوِر يعنى األعين النقي
  . لمجتمعاً للحوِر العين: إن فى الجنة : وفى حديث صفة الجنة

  ــــــــــــــــــ
  ١٠٥ص  ١المخصص جـ. ولسان العرب باب الحاء  ٥٥/٥٦قاموس األلوان عند العرب ص  -١
د العرب  ص  ٣٨٥لسان العرب باب الحاء ص  -٢ وان عن اموس األل ـ ٥٦وق ين ج ان والتب / ١والبي

٢٢٥         
  
اب -٥٢ ا غُ :  )١(الخض رَّ م فرة  ي رة أو ص ه بحم ول ، لون به : تق ىء يخض خضب الش

داللى (والجمع أخضبه ، خضبا غير لونه  يده) التحليل ال ن س ول اب  :وفى المخصص يق
الم  خطبُ أن ابن السكيت األ ه م دعى خطبان والخطباء كل شىء يخالطه سواد والحنظلة ت

 وّ ضُ والناقة تدعى خطباء اللون إذا كانت خضراءة ويقال لليد عند نُ .  ھا ويصفرَّ بُّ يسود حَ 
ا يخضب : الخضاب : وخضب ) اللسان(ويقول صاحب . من الحناء خطباء  دھاسوا م
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ا يُ وفى الصحاح الخض. ونحوه  وكمّ ، به من حناء  ه خَضاب م اء واختضب بالحنَّ. ب ب
وه  باً . ونح به خض ىء يخض فرٍة أو :  بهَ وخضَّ، وخضب الش رٍة أو ص ه بحم ر لون غي
وقد حكى عن . واد من العرب عبدالمطلب أول من خضب بالسَّ : قال السھيلى . غيرھما 

ال  ه ق ى أن دقيش األعراب ى ال ع : أب ى الربي تلم ف ام إذا اغ ن النع ت اخضر، الخاضب م
ذكر  اقاه خاص بال تلم ، س يم إذا اغ ه . والظل رت عنق ذاه ، احم د ال ، وصدره وفخ الجل
رة شديدة  ك لألنثى ، الريش حم ة . واليعرض ذل يم دون النعام ك إال للظل ال ذل . وال يق

اخضرت والعرب : وخضبت األرض . طلع نباتھا واخضر : وخضبت األرض خضباً 
ا ضاباً إذا طھاختضبت األرض اخ: تقول  رق. رنبتھ ه  رُ مُ والسَّ طوخضب الع سقط ورق

  . فاحمر واصفر 
ر -٥٣ ر :   الخم رس ُم◌ُ : خم ان :  رُ مَّخَ ف ا ك ه م ائر لون رأس وس يض ال ونَ  –أب  ل
◌ُ رِ مْ خ رأس : اه  بيشبه لون الخمر والمخمرة من الش ىِّ ل ،البيضاء ال ھى النعجة : وقي

ار الالسوداء ورأسھا أبيض مثل الرَّ  اء مشتق من خم رأة خم د . م ال أبوزي إذا ابيض : ق
ى مُ  دھا فھ ين جس ن ب ة م اءُ رة ورخْ مَّخَ رأس النعج ث  م ال اللي ن : وق رة م ى المختم ھ

  )٢(.الضأن والمعزى 
والخميصة . تخامص الليل تخامصاً إذا رقت ظلمته عند وقت السحر:   صـمخ   -٥٤  

ه والخميصُة كساء . برنكان أسود معلم من المعرعزى والصوف ونحوه  ع ل أسود مري
يس بخميصة  اً فل ال األعشى . علمان فإن لم يكن معلم حسبت خميصة أراد شعرھا : ق

  . األسود شبھه بالخميصة والخميصة سوداء 
ا فى الحديث  رجئت إليه وعليه خميصة تكر: وفى الحديث  زَّ ، ذكرھ أو  وھى ثوب خ
  .وقيل ال تسمى خميصة إال أن تكون سوداء معلمة . صوف معلم 

وقيل ھو إذا ، استوى سواده وبياضه : فھو مخلس وخليس ، أخلس الشعر :خلس  -٥٥
أخلس رأسه فھو مخلس وخليس إذا ابيض : أبو زيد . كان سواده أكثر من بياضه 

أخلس رأسه إذا خالط سواده : الجوھرى . فھو أغثم ، فإذا غلب بياضه سواده ، بعضه 
وأخلس . بعضه أبيض وذلك فى الھيج البياض ، وكذلك النبت إذا كان بعضه أخضر و

  ،خرجت فيه خضرة طرية :  ىُّ لِ الحَ 
  ــــــــــــــــــــــــ

انى ص ١المخصص جـ – ٢/٨٢٨التحليل الداللى جـ -١ اب الخاء  – ١١٠السفر الث لسان العرب ب
   ٦٦/ ٥وقاموس األلوان عند العرب ص ١١٧ص 
   ٧١/ ٧٠صد العرب اموس األلوان عنوق ٢١٣لسان العرب باب الخاء ص -٢
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يُس  ى والخل ن األعراب ائج بعضه أصفر وبعضه أخضر : عن اب ات الھ ذلك . والنب وك
ال . الولد بين أبيض وسوداء أو بين أسود وبيضاء : والخالسى . الخليط يسمى خليساً  ق

سمعت العرب تقول للغالم إذا كانت أمه سوداء وأبوه عربيا آدم فجاءت بولد : األزھرى 
  )١(يةغالم خالسى واألنثى خالسَّ ، ما بين لونيھ

ة :كريم زكى:دجن   -٥٦ ة : الدجي دال الظلم ل مع . بضم ال ل سواد اللي يم حيث غوقي
ل الترى نجما ا اللي ول دج راً تق ذلك أدجى إذا تمت  )٢(ً◌وال قم دجو دجواً فھو داج وك ي

ا اه ج ء اللفظ ظلمة وألبس كل شىء واللفظ مأخوذ من قولھم دجى الشىء إذا ستره وأخف
  . ى جمع دجية جَ  ة الدُّ يغفى معجم الھذليين بص

د  ى عبي ى لسان أب يده عل ن س ول اب البى : ويق ول الثع ل دجوجى  :أسود دجوجى ويق لي
ن  ان دج احب اللس ول ص وم المط: ويق ى الي يم ف ل الغ دجن ظ ة . ر يال ة الظلم والدجن

وان. والدياجن الليالى المظلمة . ن جُ وجمعھا دُ  ة فى أل بح السواد  والدجن ل أق ال . اإلب يق
  . بعير أدجن وناقة دجناء 

ه مطر : والدجنة فى الغيم : قال أبوزيد "  يس في ذى ل م ال ان المظل اً الري . المطبق تطبيق
وم دُ  ال ي وم دُ ُجيق وجھين بالوصف واإلضافة ، ة جنَّن وي ى ال ة عل ذلك الليل ال ، وك : ق

ة ، المطر الكثير : ن والدجُ : ل قا، ة الماطرة المطبقة نحو الديمِّ : والداجنة  وسحابة داجن
  ،دام مطرھا : ومدجنة وأدجنت السماء 

  :قال لبيد   
  ن ـْدجـاِد مُ ــارية وغـمن كل س 

    )٣(ھاــاوب إرزامـجـتـية مـشـوع                                 
  
  )٤(.الصوف األحمر:ة يَ جْ والدُّ الظلمة :وُّ جُ الدُّ ، سواد الليل مع غيم: جى الدَّ :  دجا -٥٧

ال  خنة من لوندُّ وال، الكدورة إلى السواد : الدخن :  دخن -٥٨ درة فى سواء ق األدخن ك
ى سواد : ابن األثير  دخن يعنى . أصل الدخن أن يكون فى لون الدابة أو الثوب كدرة إل

   )٥(.وھذا شبيه بلون الحديد، كدورة إلى السواد قال وال أحسبه إال من الدخان 
  اللؤلؤة العظيمة: ةُ رَّ الدُ : )٦(الدر -٥٩

  . ىُ ضِ مُ  ثاقبٌ :  ىُّ رِّ ودِ  ىُّ وكوكب ُدرّ : م من اللؤلؤ ظھو ما ع: قال ابن دريد  
ر فى صفائه وحسنه وبياضه وقرئت ، من قرأ :قال أبو إسحاق   بغير ھمزة نسبة إلى الدُّ

ىُّ  بالكسر   ِدرِّ
ىُّ ب: ومن العرب من يقول : قال الفراء    كريم زكى  :ويقول رِّ نسبه إلى الدُّ ِدرِّ

  ـــــــــــــــــــــ
  ٦٩قاموس األلوان عندالعرب ص – ١٧٣باب الخاء ص :لسان العرب  - ١
ـ  - ٢ داللى ج ل ال دال  – ٤٧٦/ التحلي اب ال رب ب ان الع ـ – ٢٩٥لس  – ١٠٥ص  ١المخصص ج

   ٧٨قاموس األلوان عند العرب ص
 ھـ١٣٤٣القاعرة دار الكتاب العربى  ٣/٣٦٢ب جبلوغ األر: السيد محمود شكرى األلوسى -٣
 . ٢٩٧، ٢٩٦باب الدال ص  :ولسان العرب  ٧٨ص :قاموس األلوان عند العرب -٤
  . المراجع السابقة  -٥
  . المراجع السابقة -٦
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دُّ  ر :  رُّ ال واھر البح ن ج تخرج م ع ، المس ة والجم دة ُدرَّ ؤ الواح ن اللؤل م م ا عظ ل م وقي
    )١(ذلى اللفظ معادالً داللياً للتعبير عن نقاء المرأة وبياضھادرات ودرر استعمل الھ

دَ : )٢(دكن  -٦٠ دَّ ال ة ككن وال ول صاحب اللسان : ن والدكن ون الخز :يق ون األدكن كل ل
  . )٣(الذى يضرب إلى الغبرة بين الحمرة والسواد

  وفى الصحاح يضرب إلى السواد 
ى الغُ لون يَ  نُ كن والدَّ كْ كنة والدَّ والدْ : ويقول ابن سيده  ين الحُ ضرب إل رة ب سواد رة والَّ ْمب

  واألنثى دكناء وقد دكن دكنا وادكانَّ 
ون : سيده لوان المعزى  ابن الدھسة لون كلون الرمال وأ: لليث ا:  دھس -٦١ الدھسة ل

ال والمعز  يعلوه أدنى سواد ين . يكون فى الرم دَّھس ب ين ال دھاس ، ورمل أدھس ب وال
  . لك الينبت شجر أو تغيب فيه القوائم من الرمل ما كان كذ

ات : الدھس : األصمعى  ون  النب قيل ھى األرض التى ال يغلب عليھا لون األرض وال ل
ا  ى أول نباتھ ك ف د .وذل د: أبوزي زى الص ن المع رة آم ربة حم وداء المش ى الس ، ء وھ

دھس واھْسوالدَّ ، اء أقل منھا حمرة ھسْ والدَّ  ون ال ى ل لدھساء من اء من الضأن التى عل
  ) . " اللسان. (المعز كالصداء إال أنھا أقل منھا حمرة 

غ أن يكون رمالً◌ً : قال األصمعى  يّن ال يبل راب  والدھاس فى الرمل ، كل ل يس بت ، ول
  :عام وال طين ، قال ذو الرمة بذكر فراخ النَّ 

  ھالباس ـراً اللــض ُزعـجاءت من البي 
  رة وأب ـــاس وأم بْ ـھدّ ـإال ال                                        

  )٤"(ل منھا حمرةوالدھساء أق، سوداء المشربة حمرةمن المَعز ال ءالصدآ:وقال أبوزيد
  .َدھساء : فى ألوان الضأن فإن كانت حثمرتھا أقل فھى : ويقول الثعالبى

خضراء تضرب إلى السواد من : الجوھرى حديقة دھماء مدھامة: مدھام:دھم -٦٢
  وريھا نعمتھا 

ضراوان خيقول ، رة من الرىِّ ضدھامتان أى سوداوان من شدة الخ وفى التنزيل العزيز
  . إلى السواد فى الرى 

وقال الزجاج يعنى أنھما خضراوان تضرب خضرتھما إلى السواد وكل نبت أخضر 
: وقيل للجنة مدھامة لشدة خضرتھا يقال . فتمام خصبه وريه أن يضرب إلى السواد 

  ضرة أى اشتدت  اسودت الخ
ة أى شديدة الخضرة المتناھية فيھا كأنھا سوداء لشدة : سى وفى حديث قـ وروضة ُمدھامَّ

  .)٥(والعرب تقول لكل أخضر أسود. خضرتھا 
 _______________  

   ٦٨٥/ ٢التحليل الداللى جـ -١
  ١٠٨ص  ١جـ. والمخصص. ولسان العرب باب الدال  ٨٥قاموس األلوان عند العرب ص  -٢
 . األلوان المتقاربة  ١٢٩فقه اللغه ص  -٣
  ١والمخصص جـ. ولسان العرب باب الدال  ٨٧/٨٨قاموس األلوان عندالعرب ص  -٤
 – ٥١٦/ ٢جـ :التحليل الداللى - ٨٨قاموس األلوان عند العرب ص  –باب الدال  :لسان العرب  -٥

   ١٢٠ص :فقه اللغة
ول ريم زكى ويق م:ك ن الد: األدھ تق م ظ مش ل واللف ى الخي ون ف واد وتك ى الس ة بمعن ھم

ً  واألبل وغيرھما مثل الزرع من ذلك قولھم أدھام الزرع عاله السواد اء  ريا ة دھم وحديق
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اء وجمل آدم.خضراء تضرب للسواد من شدة الخضرة.ومدھامة ة دھم ول  )١(وناق ويق
  .من أشدھا سواداً  م وھوھَ وفرس أدْ . األدھم األسود ھو: الثعالبى
ة:يجورد:رـدياجي -٦٣ الوا ا بووصفو، الظلم ل ديجور وليل: ه فق وديجوج  ة  ديجورلي

  :   أنشد أبوحنيفة . مظلمة بما تحمله من الماء:ديجور وديمةٌ . مظلمة 
            ورـنثـمـط الـقـقطـف الـتـكأن ھ    

  ورــالديج ةِ ـمَ ـيدّ ـلذ اد رذاـبع                                          
را ى ق ذور قُ َلفِ ،  هُ عل ه. الش ى رضى هللا عن الم عل ى ك ى .  وف د ذوات المنطق ف تغري

ار اجير األوك دياجير،دي ور،ال الم،جمع ديج و الظ ر، وھ ن األثي ال اب اء :ق واو والي وال
  . )٢(دتانئزا
دَّ :دزج قال أبوموسى:  زجـدي -٦٤ زةيزج مُ ال ون ، عرب دي ونيين ، وھى ل ين ل ر ، ب غي

الراء. خالص  ال أبوموسى. اموسكونھا فيھ قال ويروى ب زاى :وق دال مع ال اب ال فى ب
ة وزجٌ :وعاد فقال فى باب الھاء مع الزاى ل  أدبر الشيطان وله ھزج ودزج وفى رواي قي

زج وزة والرنَّ الھ هال ا األخضر . ج دون ية ومعناھ ة فارس زج كلم البى أن دي ول الثع ويق
   )٣(الضخم
م:مـراق -٦٥ دواب:رق ن ال وم م ى ق:المرق ذى ف وم ال ور مرق ات وث وط وكي ه خط وائم

دواب:وكذلك الحمار الوحشى التھذيب.مخططھا بسواد:القوائم ذى يكون :المرقوم من ال ال
على أوظفته كيات صغاراً فكل واحدة منھا رقمة وينعت بھا الحمار الوحشى لسواد على 

لشبه ظفرين ، والرقمتان.قوائمه ابلتيين وقي ة متق وائم الداب ا:فى ق ا اكتنف ج عرتى ھو م
ار ة الن ن كي ار م ار.الحم ز الحم ى عج وداوين عل ين الس ال للنكتت ا لرا:ويق ان وھم قمت

تم فى :وفى الحديث.عضادھماأ األثران بباطن :الجاعرتان ورقمتا الحمار والفرس ا أن م
ة من داخل :الرقمة، األمم إال كالرقمة فى ذراع الدابة  ا ،الھنة الناتئة فى ذراع الداب وھم

ان الشعر:ھما وقيل رقمتان فى ذراعي اطن ذراعى الفرس ال تنبت ان فى ب ان اللت . الرقمت
. ضرب مخطط من الوشى:والرقم .خز رقم كما يقال برد وشى:قالى يخز موش:والرقم

ه ا ورقم ه رقم وب يرقم م الث ز ورق ن الخ ل م ه: وقي ميل.خطط ن ش ين :اب ه ب م حي األرق
اض  واد وبي رة وس رقم بحم ين م م و، الحيت ذكر أرق ال لل ن ويق اء ولك ة رقم ال حي اليق

وقيل الرقمة من العشب العظام تنبت مسطحة غصته .والرقم والرقمة لون األرقم.رقشاء
ا ، وھى من أول العشب خروجاً تنبت فى السھل . كيارا رى فيھ ا ت ا يخرج منھ وأول م

  )٤(فضحمرة كالعھن النا
  ـــــــــــــــــــــ

السواد تقول أدھم الشىء : الدھمة  - ٨٣٨ص ٢ويقول فى جـ ٣٧١ص ١التحليل الداللى جـ - ١
أضفى الھذلى ھذه القيمة اللونيةعلى أجزاء . فھو أدھم ھى دھماء والجمع دھم وادھام عاله السواد

  .جسد اإلنسان خاصة شعر المرأة 

  ٢٩٣لسان العرب باب الدال ص -٢
   ١٢٠فقه اللغة ص/ ٨٢قاموس األلوان عند العرب ص –لسان العرب باب الدال  -٣
١٠٥إلى ١٠٣صقاموس األلوان  –لسان العرب باب الراء  - ٤



 ١٩٨

ة جندب أرقش وحيّ . لون فيه كدرة وسواد ونحوھما : ة شالرقش والرق:  رقشاء - ٦٦
لو ذكرتك قوال : فيھا نقط سواد وبياض وفى حديث أم سلمة قالت لعائشة . رقشاء 

لك لترقيش فى ظھرھا سميت بذ، ى الرقشاء المطرق الرقشاء األفعى نتعرفينه نھشت
فيھا نقط من سواد وبياض التى : الرقشاء من المعز : التھذيب . وھى خطوط ونقط

  ويقول الثعالبى أفعوان أرقش. )١(دوبية تكون فى العشب دودة منقوشه مليحة: والرقشاء
د ، أو بياض يشوبه نقط سواد ، سواد يشوبه نقط بياض : الرقطة :  رقط -٦٧ رقط أوق

اً و اطَّ رأإرقاط ا إ ق ا . رقيطاط ة لتلونھ ماء الفتن ن أس اء م ة . والرقط ديث حذيف ى ح وف
ه : ه وفالن ة وفالن ة الرقطاء والمظلم ة ، ليكونن فيكم أيتھا األمة أربع فتن بالحي يعنى فتن

م والرقطاء التى ، شبھھا بالحية الرقطاء وھو لون فيه سواد وبياض  ة التى تع والمظلم
ھ رة وش ى بك ديث أب ى ح م وف ى التع ان عل ا ك د رقط و شئت أن أع رة ل ى المغي ادته عل

  . أى فخذى المرأة التى رمى بھا ، فخذيھا 
زورة  فة الح ديث ص ى ح ا وإ: وف ر يطحاؤھ جھاأغف اط عوس نإ،  رق اط م ة  رق الرقط

واد  اض والس ال، البي ط وإ: يق اط أرق ارأرق ر واحم ى  )٢(حم ال القتيب به : ق اط إأحس رق
ل : ن عوده عرفجھا يقال إذ مطر العرفج فال يئا قي إذا اسود ش د قمل : قد ثقب عوده ف ق

زه : ويقول الثعلبى . رقاط اقد : فإذا زاد قيل  اه أو العن دجاجة رقطاء ، وإن كان فى الش
  .رقطاء ، والرقطاء من الغنم : سواد أو بياض فھى 

 درة ، ومنه قيل للنعامةى على لون الرماد وھو غبره فيھا كالذ: األرمد :  رمد -٦٨
كسف نفيھا سواد م: لون إلى الغبرة والنعامة رمداء : والرمدة . رمداء ، وللبعوض رمد 

 مادىُّ والرمد الكدر الذى صار على لون الرماد  والرَّ . وظليم أرمد كذلك . كلون الرماد 
النعامة  التى سوادھا  : الرمداء : كريم  ويقول )٣(ضرب من العنب الطائف أسود أغبر: 

  .ه بلون الرماد يبالسواد الممتزج بالبياض ، ش: دة لغبرة والرممتكسف كلون ا
ه:  انرّم -٦٩ ة من الفواك ة رمن حمل شجرة معروف ه رمان د أ." ، واحدن ى وھو عن ب

  )٤(" ضمات كثيراً مثل القالم والمالح والخال يحمله على  ما يجئ فى النباعالحسن ف
من قولھم فرس مذھب إذا علت وھو . المذھب ھو الشىء المطلى بالذھب :  ذھب -٧٠

يقال كميت مذھب للذى تعلو حمرته صفرة فإذا اشتدت . واألنثى مذھبة . حمرته صفرة 
البى  ول الثع ة ، ويق دمى ، واألنثى مذھب ه صفرة فھو الم ذھب أحمر :  حمرته ولم تعل

.)٥(  
  ــــــــــــــــــــــ

  ١٢٨فقه اللغة للثعالبى ص ١٠١وقاموس األلوان ص  ٢٨٣لسان العرب باب الراء ص - ١
راء ص -٢ اب ال رب ب ان الع وان ص – ٢٨٥لس اموس األل البى  ١٠٢/  ١٠١ق ة للثع ه اللغ فق
   ١٢٨,١٢٣ص
د ا ٣١٢لسان العرب ص -٣ وان عن اموس األل راء وق اب ال داللى  -١٠٦لعرب صب ل ال ـالتحلي  ١ج
   ٢/٨٤٤جـ،٤٣٨/
    ١٠٧قاموس األلوان ص ٣٢٦باب الراء ص :اللسان -٤
تقسيم الحمرة- ١٩وفقه اللغة فى  ٩١وقاموس اللوان ص ٦٧باب الزال ص:لسانال - ٥
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  :وأنشد : الزمرد : الزبرجد والزبردج :  دـزبرج -٧١
  يدـغزال األغـثل الـى مـأوى إلـت       

  دـلــمقـاء الـالرشـانة كـمضـخ                                        
  د ــزبرجـياقوت والـع الـدرا م      

  ردـمـع مـافـى يـھا فـنـضـاح                                         
لونه لفين النقى اال ضرب من معدن: الزبرجد") اللسان ( حصاناً طويالً : أراد باليافع

حديد ويستعمل يوم  والائى سليكات المغنسـيجميل وھو حجر كريم تركيبه الكيم أخضر
        )١()لمية والفنية المصطلحات الع(  " ةفى الزينـ

ه ورد . ھذا الصبغ وھو من الطيب : زعفر: فرانـزع -٧٢ ورد ألن ر األسد ال و المزعف
  . )٢(وقيل لما عليه من أثر الدم. اللون 
ل:  ردـزم -٧٣ دن البري ن مع رد ضرب م ردى المصرى ( الزم ه أخضر أو  )الزم لون

اب الجم ى كت ة وف ى الزين تعمل ف ى الخضرة ، ويس ل إل واھر مائ ة الج ى معرف : اھير ف
وال  ى أح ذخائر ف اب نخب ال ى كت اً ، وف رداً مغربي بع الخضرة زم رد المش مى الزم س

بالخضرة التى تكون  يسمى زمرداً ذبابيا ، لشبه لونهاشى أنه فح التينقل الشار: الجواھر 
ه أزرق  رد ريحانى ولون ه زم اتين ، ومن فى الكبار من الذباب الربعى الموجود فى البس

ن صو دنى ركب م وھر مع و ج رد مصرى ، وھ ون ، وزم وح الل وم امفت نات األلموني
ة . ( والمغيسنيوم، والزمرد  الضلمانى وھو المشبع خضرة ة والفني المصطلحات العلمي

()٣(   
  .من الجواھر المعروفة ، واحدته زمردة : زمرد : ويقول صاحب اللسان 

   )٤(دان وھم الزنوج وواحدھم زنجىجيل من السو: الزنج  والزنج لغتان :  زنج -٧٤
ول زھر بزھر زھوراً : الزھرة : كريم زكى : يقول :  زھر -٧٥ البياض الساطع ، تق

ويقول ابن . جاء اللفظ فى معجم الھذلين بھذه الداللة .  فھو أزھر وزاھر ، والجمع ُزھرُ 
البياض تخلطه األزھر البين  –ويقول أبو عبيد . الزھرة البياض وقد زھر زھراً : سيده 

  .ره سواداً كان أو بياضاً يحمرة وھو كل لون خالص ال يخالطه غ
البى  - يم البياض : ويقول الثع ان بياضاً : فى تقس إن ك ة ، ف رأة ُرعبوب رجل أزھر وام

در  ون القمر وال ول صاحب اللسان : محمودا يخالطه أدنى ُصفرة كل : فھو أزھر ، ويق
: قال شمر . الزھرة وھو بياض عتق  نُ يُّ أزھر بَ : يقال .  البياض ، عن يعقوب:  ةُ رَ ھْ الزُّ 

ر الحسن ، وھو أحسن البياض : األزھر من الرجال  ن . األبيض العتيق البياض الني اب
ى  م يصفر : األعراب يض ث ه يب ك ألن ر األصفر ، وذل يض والزھ ور األب ر . الن والزاھ

وان الرجال  ى أل بن ساعة يحلب وھ: واألزھر. المشرق ف اھض و الوضح وھو االل لن
رة: والصريح ، والزاھر واألزھر ه حم  الحسن األبيض من الرجال وقيل ھو األبيض في

.  
  ـــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٨لسان العرب فى باب الزاى وقاموس األلوان عند العرب ص -١
  ١٠٩وقاموس األلوان ص  ٤٥ص فى باب الزاى :اللسان -٢
   ١١٠ص قاموس األلوانو. ٨٠ص فى باب الزاىالعرب  -٣
    ١١٠وقاموس األلوان ص ٨٩ص  لسان العرب باب الزاى -٤
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وان  أزھرورجل  و أحسن األل ر ، وھ رة البياض الني أى أبيض مشرق الوجه ، والزھ
ى  هوفى حديث عل يدنا رسول هللا  رضى هللا عن ون ) : ص( فى صفة س ان أزھر الل ك

ون ل ل راء ، وك رأة زھ ق والم األبيض األمھ يس ب وار  ل راء ، والح درة الزھ يض كال أب
د: األزھر أى األبيض غير الواضح ، واألزھر  راً ،وزھر  األبيض وق زھر يزھر زھ

رة . وأحمر زاھر . بيضاء صافية : من البياض  ودرة زھراء فيھما كل ذلك  شديد الحم
  . )١(عن اللحيانى .

ال الليث . السواد : مة حْ حام ، السُّوالسُّ مُ حَ سحم والسَّ:  سحماء -٧٦ ون : ق السحمة كل
ريم . الغراب األسود  الغراب : األسحم : وكل أسود أسحم والسحمة كأل أبيض ويقول ك

ول أيضاً  شديد السواد ، واللفظ مشتق من السحمة بمعنى السواد  والجمع أساحم ، ويق
ظمححاب األسود  والسحابة السوداء سالس: م حاألس ى ة بمعنمَ حْ تق من السُّمش اء واللف

ول .)٢(ونية على شعر اإلنسان خاصة المرأةلالسواد الحالك أطلق الھذلى ھذه القيمة ال ويق
يده  ن س ين السُّ: اب ال صاحب الع . )٣(األسود مُ حَ ام والسُّحَ مة والسُّحَ واألسحم األسود وق

ى  إن زاد  عل ويقول الثعالبى فى ترتيب السواد أسود أسحم وفى ترتيب سواد اإلنسان ف
  . مُ حَ أسْ : ذلك فھو 

ور :  )٤(السفعة فى الوجه :سفع  -٧٧ رأة الشاحبة وسفع الث نقط : سواد فى خدى الم
ه  ى وجھ ود ف ـفع . ُس فع واألس فع ومس ور أس واد : ث ه س ى خدي ذى ف ى ال الثورالوحش

ضرب إلى الحمرة قليالً ، وال تكون السفعة إال سواداً مشرباًً◌ ورقة ، وكل صقر أسفع يُ 
فعاً فتسفع ، وسفعته النار والش ون : مس والسموم تسفعه س يرا فغيرت ل ا يس ه لفح لفحت

ام مما فى رمته الدار : والسفعة . بشرته وسودته  اد أو قم د ، لتمن زبل أو رمل أو رم ب
ون  ائر ل ا خالف من سوادھا س تراه مخالفا للون األرض ، وقيل السفعة فى آثار الدار م

ه لتسفعن بالناصية ، : وفى التنزيل . األرض  فكفت . ويقال معنى لتسفعن لنسودن وجھ
يده  ن س ول اب ه ويق ة الوج ى مقدم ا ف ية ألنھ فعة : الناص رب حُ : الس واد مش رة ، ْمس

فع  فعة والس رأة -والس ه الم ى وج واد وسحوب ف ول س ور ، ويق ى الصقر والث واد ف : س
ك فى : السفعاء كريم  ة السوداء فى شحوب والسفعة السواد فى سحوب يكون ذل الناق

ون بشرته وسودته ، فھو حالوجه خاصة ، نقول سفعته النار كسفعه سفعاً لف ته فغيرت ل
  .جاء اللفظ فى معجم الھذليين بھذه الداللة  –أسفع وھى سفعاء 

ات إذا وأقت، ات شديد السواداألسود من الحّي: السالخ:  سلخ -٧٨ ا يكون من الحي ل م
  .زخرُ ابن بُ . سلخت جلدھا

 ______________  
انى ص  ١والمخصص جـ ٢/٨٣٤التحليل الداللى جـ – ٩٨لسان العرب باب الزاى ص -١ السفر الث

  . ١١١وقاموس األلوان عند العرب ص ١١٥/ ١١٤وفقه اللغة  ص ١٠٧
رب ص -٢ د الع وان عن اموس األل ـ ١١٥ق داللى ج ل ال ين والتحلي اب الس رب ب ان الع  ١ولس
  ٢/٥١٦/٨٣٨جـ/٤٣٢ص
  ١٢/١٣وفقه اللغة  ١٠٥ السفر الثانى ص١المخصص جـ -٣
د العرب ص لسان العرب باب السين -٤ وان عن اموس األل ـ ١٢٠وق انى  ١والمخصص ج السفر الث
  .٢/٨٣٨وجـ ٣٧٢ص ١والتحليل الداللى جـ ١٠٦ص
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ام غير مضاف ألنه يسلخ جلده: سالخا سودأذلك  الخه. كل ع ال لألنثى س انسلخ . وال يق
ه والرجل من، الشھر من سنته ة من قشرھاوال، ثياب ل، حي ار من اللي ات إذا ، والنھ والنب

  . وغيره عاد فاخضر كله فھو سالخ من الحمض سلخ ثم
ھا وھو رسالنخلة التى ينتشر بُ : والمسالخ. خضرعاد بعد الھيج وأسلخ النبات : ابن سيده
  .)١(أخضر
اس ، ادمنزلة بين البياض والسو: ةُ رَ مْ السُّ : )٢(سمر -٨٩ وان الن ك فى أل لواإليكون ذل ، ب

  . ن األدمة فى األبل أكثرأإال ، وغير ذلك مما يقابلھا
  . لى الشھبةإأبيض : وبعير أسمر
ذيب ى التھ ون األسمر: وف مرة ل ى، الس واد خف ى س ون يضرب ال و ل والسمر ظل . وھ

   .والسمرة مأخوذة من ھذا. القمر

  . السمرة فى الناس ھى الورقة: ابن األعرابى
ة، الظلمة السمر عندھم :قال األصمعى اعھم يسمرون فى الظلم ر ، واألصل اجتم م كث ث

  . االستعمال حتى سموا الظلمة سمرا
د ن دري ى لسان اب يده عل ن س ول اب د َسمْ السُّ: ويق واد وق ين البياض والس ة ب ر مُ رة منزل

  . راءُ مْ فھو أسمر واألنثى سَ  ر واسمارَّ مِ وسَ 
ل صغير الورق قصيرالشوك له طوي، نوع من شجر العضاه رُ مُ السَّ : ويقول  كريم زكى 

وت ، ، حب أصفر يؤكل ه البي واع الخشب تبنى من د من أجود أن ح يع يشبه شجر الطل
زج بالبياض ، : الواحدة سمرة بھا يسمى الرجل والجمع سمرات والسمرة  السواد الممت

اح  ال كالسھام والرم ى أدوات القت ة عل ة اللوني ذه القيم . مثل األدمة وقد أضفى الھذلى ھ
  ُر ، لجمع ُسمْ وا

  .   )٣(رُ مَ سْ إذا عاله أدنى سواد  فھو أَ  :ويقول الثعالبى فى ترتيب  سواد اإلنسان 
ا ، : لة عَ والشُّ لُ عَ الشَّ :   شعل -٨٠ ة منھ البياض فى ذنب الفرس ، أو ناصيته فى ناحي

  وخص بعضھم به عرضاً 
ذال  تى تدخل فيھا ، وقد يكونحغرة شعالء تأخذ إحدى العينين : يقال  وھو فى : فى الق

الذنب أكثر ، ويقال إذا كان البياض فى ظرف ذنب الفرس فھو أشعل وإن كان فى وسط 
الذنب فھو أصبغ ، وإن كان فى صدره فھو أدعم فإذا بلغ التحجيل إلى ركبته فھو مجيب 

   .فإن كان فى يديه فھو مقفز
  .)٤(الشعلةإذا خالط البياض الذنب فى أى لون كان فذلك : وقال األصمعى 

ا السبيب . األحمر فى مغرة حمرة صافية : األشقر من الدواب :  شقر -٨١   بحمر منھ
  األشقر ھو: ليث لا عندو. فإن اسودا فھو الكميت . عرفة والناصية موال

  ــــــــــــــــــــــ
   ١٢٠/١٢١لسان العرب  باب السين وقاموس األلوان عند العرب  ص -١
اب ا -٢ رب ب ان الع رب صلس د الع وان عن اموس األل ين وق ـ المخصص ١٢٣لس انى ١ج فر الث الس
  ٨٤٤ص ٢جـ،  ٦٣١ص ٢والتحليل الداللى جـ ١٠٨ص
 ترتيب سواد اإلنسان  -١٣فقه اللغه  -٣
   ١٢٩لسان العرب باب الشين وقاموس األلوان ص -٤
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دواب  ى  .األحمر من ال ة إل رة صافية وبشرته مائل وفى الصحاح ھى فى اإلنسان حم
  . )١(البياض

ر سواد فھو أشقر : ويقول الثعالبى      ان أحمر من غي يده . فإذا ك ن س ول اب ى ويق عل
  .األشقر األحمر : لسان ابن السكين 

ا شميط ، والشميط الصبح الختالط : شىء شميط : شمط  -٨٢ ا فھم ونين اختلط كل ل
ى ة والبياض ، والشمط ف ونين من : الشعر  لونيه من الظلم ه بل . سواد وبياض اختالف

ا : الخلط ، يقول : عر الرأس يخالط سواده ، والشمط شبياض : والشمط  اختلط فى ذنبھ
ا ريم زكى  )٢(بياض وغيرھ ول ك الط سواد : أشمط : ، ويق ذى خ ر من الرجال ال الكبي

ط ،  ى الخل مط بمعن ن الش تق م ظ مش اض ، واللف ه بي عر رأس ول نش ىء : ق مط الش ش
اختالط السواد بالبياض وھوأشمط : ، وأشمط فى الشعر خلطه : بالشىء يشمطه شمطا 

ل  ى مقاب ھا وانحسر ف عر رأس يض ش ى اب رة الت رأة الكبي مطاء الم مطاء ، والش وھى ش
  .األشيب من الرجال 

ه: شھب والشھبه :  شھاب -٨٣ ـواد فى خالل ون بياض ، يصدعه س د .  ل ر الجي والعنب
وقد شھب  وشھب شھبه ، . ى السواد ل الشھبه  البياض الذى غلب علوقي. لونه أشھب 

ده  الشھبة : وأشھب وفرس أشھب وقد أشھب إشھاباً وإشھاب اشھياباً ، مثله قول أبو عبي
ه شعرة أو شعرا ل ، أن تشق معظم لون وان الخي ان أو أشقر أو فى أل ا ك ت بيض كميت

ول .  )٣(غلب بياضه سواده: شھب ،واشھاب رأسه واأدھم ريم زكى  :ويق : الشھبه : ك
البى  ول الثع ه ، ويق إذا : فرس أشھب واألشھب : بياض يصدعه   سواد ، أى يختلط ب

كانت فيه  بقة أى بياض وإذا نصع بياضه  ، وخلص من السواد فھو أشھب قرطاسى 
أبيض يخالطه أدنى سواد فھو : أشھب سوسنى ، ويقول الثعالبى : فإن كان يصفر فھو 

  .أشھب 
الرجل الذى : أشيب : كريم زكى  :ويقول  )٤(لرأسالمبيض ا: األشيب : شيب  -٨٤

يض شعر رأسه ، ونقول شاب يشيب شيبا وشيبه رجل أشيب وال يقال  للمرأة شيباء ، أبَّ 
  ولكن يقال لھا شمط

بياض . ھا كلھا ، وال يتصل بياض ةُّ نّ الثُ  فى الفرس أن تبيضَّ  غُ بَ الصّ :  صبغ -٨٥
ه والناصية كلھا وھو أصبغ  والصبغ أن يبيض الذنب كل ، والصبغ أيضاالتحجيل

: قال أبو عبيدة . عل، وھو أن تكون طرف ذنبه شعرات بيضأخف من الشَّ أيضاًً◌ً◌ً◌ 
والشعل بياض : إذا شابت ناصية الفرس فھو أسعف فإذا أبيضت كلھا فھو أصبغ، قال

  فى عرض الذنب، فإن أبيض كله أو أطرافه فھو أصبغ
  ــــــــــــــــــــــ

وان صلسان  -١ اموس األل ه ص ١٣١العرب باب الشين وق ه اللغ ـ ١٢٠وفق السفر  ١المخصص ج
   ١٠٩الثانى ص 

وان ص  -٢ اموس األل ين وق اب الش رب ب ان الع ـ. ١٣٢/١٣٣لس داللى ج ل ال  ١/٢٤١والتحلي
  .١/٢٤٦جـ
   ١٢١فقه اللغه ص ٢/٨٤٢التحليل الداللى ج.١٣٣لسان العرب باب الشين وقاموس األلوان ص -٣
   ١/٢٤١والتحليل الداللى جـ ١٣٤ن العرب باب الشين وقاموس األلوان عند العرب صلسا -٤



 ٢٠٣

ل )١(ولم تتصل ببياض. أن تبيض أطراف الثنن كلھا فى يد أو رجل والكسح: قال التحجي
بغ و أص بغاء. فھ ن  والص ذنب م رف ال اء ط أن البيض ود الض ائرھا أس م وس واالس

ان(الصبغة ا: األصمعى  )اللس ان البي إذا ك رس أصبغ ف ذنب ، فھوالصبغة ، ف ى ال ض ف
عل ، وھو ھو أخف من الشَّ : الصبغ أن يبيض الذنب كلـه ، وقيل : وقيل . . .  وصبغاء 

ان ،  ون ك ذنب فى أى ل إذا خالط البياض ال ه شعرات بيض ، ف أن يكون فى طرف ذنب
د َش ل عَ ل َشعِ فذلك الشعلة ، فرس أشعل وشعالء ، وق ذنب ل يكون عَ الشَّ: ال ، وقي فى ال

هالً ويكون عرضاً، وقد يكون فى القطو إذا خلص لون ونٍ ، ذال ، ف د من ،  من كل ل يري
   )٢(أى لوٍن كان فھو بھيم 

صبغاء : فإن ابيض  طرف ذنبھا فھى ( ويقول الثعالبى فى ألوان الضأن والمعز وشياتھا
  .أبيضأصبغ أى ذنبه : لتحجيل فھو كلھا ولم تتصل فى ا نُ نَ ابيضت الثَّ  )٣(فإن
  . الشقرة فى شعر الرأس: الصھبة: صھب  -٨٦

رة وفى : قال األزھرى  ان فى الظاھر حم ة ، إذا ك رأس واللحي رة فى شعر ال لون حم
اطن اسوداد  رة . الب يس بشديد البياض فيخالط بياضه حم ذى ل ل ال . األصھب من اإلب

  .فى أسفله بياض واألصھب أقل بياضا من اآلدم فى أعاليه كدرة و
ى الحمر: الصھباء : ل كريم زكى ويقو ھبة فى ة ، والصُّالناقة البيضاء التى تضرب إل

ون األرة التى تعلوه كالشقرة ، وكشعر الرأس الحم لذلك فى ل ول  ب أصھب  جمل: ، تق
  . والجمع صھب صھباء  وناقةذكر لل

رة :والصھباء رأس الحم األبيض من الخيل الذى يضرب إلى حمرة والصھبة فى شعر ال
ل الت ون الخي ذكر واألنثى صھباء، ى تعلوه كالشقرة وكذلك فى ل ول فرس أصھب لل   نق

أتى دون أداة التعريف ألن اللفظ فى أصله والصھباء من أسماء  الخمر كالعلم لھا ، قد ي
اض  ر البي ى الخم اض ، وف ل البي ى اإلب رأس وف ى شعر ال رة ف صفة ، والصھباء الحم

  وقيل الحمرة 
ھبة  رة يخال: والص ىُحم ون ف واد ، وتك ا س ة وقي طھ وله واللحي رأس وأص عر ال  لش

  . نھامثل الشقرة جاء اللفظ فى معجم الھذليين بھذه الداللة إ
إذا دُ  رةٌ ْمھب أن تعلو الشعر حُ بة والصَّ ھْ الصُّ :ويقول ابن سيده  ل خُ  نَ ِھوأصوله سود ف ي

د اصھاب وصھب صھبامَّحْ إليك أنه أسود وقيل ھو أن يَ  ه وق فھو أصھب  ر الشعر كل
ه أوالد  د ل رة وأصھب الرجل ول ط بياضه حم ذى تخل واألنثى صھباء وقيل األصھب ال

  ب ھْ صُ 
  ويقول ابن دريد ھى النوق  بياض فيه حمره يسيره

  ـــــــــــــــــــ
   ١٣٨/١٣٩لسان العرب باب الصاد وقاموس األلوان عند العرب ص -١
  ٦/١٥٦المخصص  -٢
  ١٢٣لضأن والمعز وشياتھا ص فى ألوان ا -١٠فقه اللغه  -٣
رب ص -٣ د الع وان عن اموس األل اد وق اب الص رب ب ان الع ـ ١٤٦لس داللى ج ل ال  ١/٣٧٠والتحلي

  ١٠٨السفر الثانى ص ١والمخصص البن سيده جـ٢/٨٤٧جـ ٢/٧٢٩وجـ ١/٣٨٣وجـ



 ٢٠٤

رة فھو  ( فى فصل من ألوان اإلبل: ويقول الثعالبى  )١()صھبُ أَ : فإن خالطت بياضه حم
  ضرب إلى بياض حمرة تَ : فى باب األلوان المتقاربه الصھبة : ة صھباء ويقول ومدام
 )٢(أظلم: طرمس الليل وطرسم :  الطرموس -٨٦
ورى عن النبى . واللطخ أعم ، اللطخ بالقذر وإفساد الكتاب ونحوه : الطلخ :  طلخ -٨٨

ا إال ك: أنه فى جنازة فقال ) ص( ا وثن دع فيھ ة فال ي أتى المدين وال صورة ، سره أيكم ي
  " وال قبراً إال سواه ؟. إال طلخھا 
ذى ، احسب قوله طلخھا أى لطخھا بالطين حتى يطمسھا : وقال شمر  خ وھو ال من الطل

وب معناه يسوّ ، يبقى فى أسفل الحوض والغدير  ه مقل ال . دھا وكأن ه أى : ق يكون طلخت
ة المطلخِ  ه الليل ودته ومن ة س دة، م يم زائ ااو. والم رأة طلخ روى م اء وي ت حمق ء إذا كان

  .  )٣(لطخة طلخاء
: خرج زبده والمظلوم اللبن ُيشرب منه قبل أن يروب ويُ : الظليمة والظليم  :ظلم  -٨٩

الظلمة ربما وصفت بھا فيقال ليلة ظلماء : والظلماء . وب واللبن يشرب قبل أن يبلغ الر
كما ال ، جرى المصدر اسم يجمع ذلك كالسواد واليجمع يجرى م: والظالم . أى مظلمة 

. أسود : أظلم الليل . تجمع نظائره نحو السواد والبياض وتجمع الظلمة ظلماً وظلمات 
  أول الشھر بعد الليالى الدرع : والثالث الظلم 

وشعر مظلم  –فى ليالى الشھر بعد الثالث البيض ثالث درع وثالث ظلم : قال أبوعبيد 
. الثلج : والظلم . رب إلى السواد من خضرته ناضر يض: ونبت مظلم . شديد السواد : 

، الماء الذى يجرى ويظھر على األسنان فى صفاء اللون ال من الريق كالفرند : والظلم
الظلم بياض األسنان : قال شمر . تخيل لك فيه سواد من شدة البريق والصفاء حتى يُ 

ماء األسنان وبريقھا  الظلم بالفتح: والغروب ماء األسنان الجوھرى ، كأنه يعلوه سواد 
وقيل الظلم رقة األسنان . رند السيف فوھو السواد داخل عظم السن من شدة البياض ك. 

وھو الظالم والظالم والظالم . ومن غريب الشجر الظلم : ابن األعرابى .وشدة بياضھا 
ط حتى تجوز حد أصل شجرھا فمنھا سطوال وتنب يجاليسھو شجر له ع: قال األصمعى 

واللفظ مشتق من الظلمة . الناقة السوداء : الظلماء  :ماً ويقول كريم زكىسميت ظال
جمع ذلك الظالم اسم يُ ، ليلة ظلماء أى مظلمة ال نور فيھا : نقول ، بمعنى ذھاب النور 

قيل ھو أول الليل وإن . والجمع ظلم وظلمات ، والظلمة ذھاب النور : كالسواد والظالم 
ريق الفم الذى يظھر : وظلم . أظلم الليل اسود ، ماً أى ليالً كان مقمراً تقول أتيته ظال

لم أيضاً بياض األسنان جاء اللفظ فى معجم الھذليين على األسنان لصفاء لونه والظُ 
   )٤(لوصف ريق المرأة

  ــــــــــــــــــــــ
   ١٢٩فصل من ألوان اإلبل ص -٩فقه اللغة   -١
  ١٥٩باب الطاء صلسان العرب -٢
  ١٨١باب الطاء ص العرب  لسان -٣
   ٤٧٥/ ٢جـ التحليل الداللى١٥٧،/  ١٥٦/ص: وقاموس األلوان/ باب الظاء : اللسان  -٤



 ٢٠٥

  )١(واديضرب إلى السَّ ، نوع من التمر أكبر من الصيحانى : العجوة : اـعج -٩٠

وج:  اجـع -٩١ ه  :ع اب الفيل اج أني اج. الع اب ع ر الن مى غي ى الصحاح  )٢(واليس وف
  . م الفيل العاج عظ

  يقال للمسك عاج: وقال شمر 
اب: ويقول كريم زكى  اج مايؤخذ من أني ل الع ة والواحدة  الفي أو ظھر السلحفاة البحري

  .عاجه استعمل الھذلى اللفظ معادالً داللياً عن البياض 
ناء كالحسك : العرفج :  جـرفـع -٩٢  ره خش قيل ھو شجر الصيف وھو لين أغبر له ثم

  . العرفج طيب الريح : ل أبو زياد وقا، وقيل نبت 
  . كوله زھرة صفراء وليس له حب وال شو، أغبر إلى الخضرة 

ة من ، وأخبرنى بعض األعراب أن العرفجة أصلھا واسع : قال أبو حنيفة   بأخذ قطع
رة بقدراألصل ا قضبان كثي يس ل،األرض تنبت لھ ال ول ه ب ا ورق ل دان ، ھ ا ھى عي إنم

  ،يظھر فى رؤوسھا شىء كالشعر أصفر  وفى أطرافھا زمع، دقاق 
رة صفراء . عدة اإلنسان يبيض إذا يبس قوعن األعرب القدم العرفج مثل : قال   ه ثم ول

ه ، واإلبل والغنم تأكله رطباً ويابساً ولھبه شديد الحمرة ويبالغ بحمرته ،  أن لحيت فيقال ك
ة  رام عرفج الھم . ض ن أمث ابھا: وم ة أى أص ى العرفج ث عل ن الغي ة  كم ى يابس وھ

   .فاخضرت
ل ، إذا ُمطر العرفج والن عوده : قال أبو عمرو  د ثقب عوده : قي إذا اسود، ق يئاً  ف ، ش

ل، فإذا ازداد شيئاً ، قد ارقاط : قيل . فإذا ازداد قليالً ، قد قمل : قيل  د أدبى : قي إذا ، ق ف
  )٣(قد أخوص: قيل . تمت خوصته 

يده ، بات سالقته الجلایر العصفر ن: األزھرى:عصفر:  )٤(عصف -٣٩ الُعصفر : ابن س
د عصفرت ، رى وكالھما نبت بأرض العرب بھذا الذى يصبغ به ، منه ريفى ومنه  وق

  . الثوب فتعصفر 
  . عقيقة )٥(الواحد، العقيق خرز أحمر يتخذ منه الفصوص : عقق : عقيق  -٩٤
دم -٩٥ دم :  عن وين : العن ارب ، دم األخ ال مح داع وق ل ھواألب بغ وقي َدُم ص العن

   الداريرينان 
ال بعضھم : العندم : وقال أبو عمرو  زال بلجاء األرطى : شجر أحمر وق دم دم الغ العن

  . تضب به الجوارى خفتايطيخان جميعاً حتى ينعقد 
ھو صبغ زعم أھل البحرين أن جواريھم :  )مادَ نْ عَ  (: وقال األصمعى فى قول األعشى 

  .يختضبن به 
  )٦(.البقم وقيل دم األخوين  العندم: الجوھرى  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦٠ص:  عند العرب قاموس األلوان - ١
  ٦٨٧/  ٢جـ: والتحليل الداللى  ٤٥٧ص : واللسان  ١٧٧ص : قاموس األلوان  -٢
  .  ١٦٣/ ١٦٢باب العين وقاموس األلوان عند العرب ص لسان العرب -٣
٤-  
 قق المراجع السابقةو فى مادة ع -٥
 عندم  /المراجع السابقة فى مادة  -٦
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ه وغُ ، الغابر من الليل ما بقى منه : غبراء -٩٦ ر كل شىء بقيت ار وھو . ب والجمع أغب
اً بْ الغَ  د غَ ، رأيض ة دملِ وق ى بقي ى الضرع وعل بن ف ة الل ى بقي ك عل ت ذل يض )١(ب . الح

رة ، والغبرة لون الغبار  ر والغب راراً وھو أغب ر وقد غبر وأغبر اغب رار وھو أغب . اغب
  والغبرة اغبرار اللون يغبر اللون يغير للھم ونحوه 

واء : ويقول  ريح. العجاج ، كريم الغبار تراب يثور فى الھ وره ال ذى تث رة  )٢(ال : والغب
ار األرض  بيه بغب اض س زج بالبي واد الممت ى . الس ة عل ة اللوني ذه القيم ذلى ھ ق الھ أطل

  .اإلنسان والحيوان 
ن س  ول اب ع أ: يده ويق رة الفق ن الغب اض واب الص البي اعى خ يض فق اض وأب دة البي ش

  . رته بياض  مْ الفقاعى الذى يخالط حُ : ت يقول يالسك
راب -٩٧ ان :  غ ة وغرب ع أغرب ود والجم ائر األس راب الط ول ، غرب الغ والعرب تق

فى . ھم شبھوا باألغر وأغربة العرب سودان، داً من غراب أزھى من الغراب وأشد سوا
ه السُّ ن ندب اف ب ن السُّيْ لَ مى وُسلَ لونھم ومنھم فى الجاھلية عنترة وخف وإذا قلت . لكة ُك ب

  .غرابيب سود تجعل السود بدالً من غرابيب ألن توكيد األلوان اليتقدم 
فى عين الفرس مع  قُ والغرب الزرَ .والغربيب ضرب من العنب بالطائف شديدالسواد  

  .رب األبيض يضاء األشافر والمحاجر والمغْ ربة زرقاء بابيضاضھا وعين ُمغّ 
ى ن األعراب ال اب اض صرف : وق ه بي افر ، الغرب يض أش ذى تب ل ال ن اإلب رب م والمغ
دقتھا وھُ  ه وح ل بلعيني ه شه وك ى . ىء من ه حت ع غرت ذى تتس ال ال ن الخي رب م والمغ

ه  اوز عيني ايلى. تج اغ مم اض االرق ل ال، الخاصرة  واألغرب بي ل موقي ذى ك غرب ال
  . الصبح لبياضه : والمغرب . ء منه أبيض شى

  ) . اللسان . (صبغ : والغربى 
وان اإلغراب  (( ى األل اغ ، وف إذا أبيضت األرف رة ف يس بناصع الحم وھى أصول . ول

ة فھو ، فھو مغرب ، الفخذين مما يلى الخاصرة والمحاجر واألشفار  إذا ابيضت الحدق ف
  ) ٣))( أشد األغراب

  أبقع / اب غر :ويقول الثعالبى 
درھم .. الغرة بياض فى الجبھة :  غرر -٩٨ د ، األغر من الخيل الذى غرته أكبر من ال ق

  ).اللسان. (األبيض من كل شىء : األغر... وسطت جبھته ولم تصب واحدة من العينين 
ة حتى  – ررَ السائلة من الغُ  (( ى األرنب المعتدلة فى قصبة األنف وقيل ھى التى سالت عل

م وإذا دَّ ، والوتيرة غرة الفرس إذا كانت مستديرة . رثمتھا  قت وسالت وجللت الخيشوم ول
ين فإن سالت ، مشمرخ  فھى شمراخ وفرس –لة فَ حْ تبلغ الجَ  م تجاوز العين ه ودقت فل غرت

  .قعة رور فإن أخذت جميع وجھه غير أنه ينظر فى سواِد فھى المبفُ فھى الُعصْ 
  ــــــــــــــــــــــ

  ١٧٩صلغين  قاموس األلوان عند العرب باب ا ربلسان الع -١
داللى  -٢ ل ال ـ :التحلي ـ ١/٣٤/٣٥ج ة وج اص بالطبيع داللى الخ ال ال ل المج ى فص  – ٢/٨٤٢ف

  ١٠٨السفر الثانى ص ١جـ :المخصص 
ين  -٣ اب الغ رب ب ان الع رب ص –لس د الع وان عن اموس األل كرى  -١٨٢/١٨٣ق ود ش يد محم الس

  ٢/٩٥رفة أحوال العرب جـب فى معبلوغ اآلر: األلوسى
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ى األنف ة مستطيلة فى وجه الفرس تُ رَّ غُ  –اليعسوب . صاحب العين  ذلك  –ساوى أعل وك
دلتْ  تْ ضَ رُ إذا ارتفعت على قصبة األنف وعَ  غ أسفل الخُ  واعت قلت أو كثرت  اءِ قليحتى تبل

دة . مالم تبلغ العينين وقد تقدم أن اليعسوب دائرة فى مركض الفرس  ر. أبوعبي  مٌ طَّخَ س مُ ف
فھى شادخة  – ةُ رَّ فإذا انتشرت الغُ . األصمعى . أخذ البياض من خطمة إلى حنكة األسفل  –

م . ھى التى انتشرت وسالت سفال .أبو عبيدة . وقد شدخت تشدح شدخاً  ة ول فمألت الجبھ
ين  احب الع ين ص غ العين ف . تبل ى األن بة إل ل الناص ن أص ه م ى الوج ى تغش ى الت . ھ

يضَّ إ. األصمعى  رس  ذا اب ن الف ة م يم  –موضع اللطم و لط دة . فھ و عبي  إذا رجعت –أب
ى أحد الخدين غ ه إل فَّى وجھ اً إال أن تكون  –رته فى أحد ش ل اليكون لطيم فھو لطيم وقي
م الُغ هَ ُترَّ غُ  اھا أعظ داھما ، رر وأفش ه أو إح داھما أو خدي ه أو أح ى تصيب عيني إن ، حت ف

اغ فشت غرته حتى تأخذ العينين وت بيض أشفارھما فھو مغرب وقد تقدم اإلغراب فى األرف
  ، والخاصرة والمحاجر واألشفار 

ل المُ  ه  – ربُ ْغوقي ىء من ل ش يض ك ين  –األب ل  –رب المْغ. صاحب الع ن ك يض م األب
رَّ ، صنف  ى الغ ر والمعرف ى تمشط ، ة والمع ى الناصبة ، أن ينتتف موضعھا حت والمعرف
  . روالمعرفى الناصبة كالحف،حتى تمشط ، رة ابن دريد غرةُ متمص.  قكالحر

د غرةُ   "  ربُ ْغإذا ضاقت من موضع واتسعت من آخر واألجھر المُ ، متمصرة  ابن دري
 ة بمعنى البياضربْ السحاب شديد البياض واللفظ مشتق من الغُ : كريم زكى الُمغرُب : ويقول

 ً وخاصة البياض ، فى كل شىء البياض : ة رُّ والغُ  )١(الشديد وتكون فى اإلبل والخيل أيضا
ة أى أبيض  وھو أغر وھى ، الوجه والجبھة تقول غرَّ وجھه صار ذا غرَّ وجھه صار ذاُغرَّ

انى  ر عن مع رأة ليعب ى الرجل والم ة عل غراء والجمع غـرُّ اضفى الھذلى ھذه القيمة اللوني
صف الحيوان  وحسن للمرأه استعمل الھذلى اللفظ أيضا لو والجمال، الكرم والشرف للرجل 

محجل ، الناصبة برق أغرُّ كمصباح اليھود  حمار أغرُّ : والزمان  ق والبر ول . يوم أغرُّ ويق
درھم فھو قُ ) أى الفرس(الثعالبى إن كان البياض فى جبھته  رة  ةَ َحرقدر ال ، زادت فھى الغ

رة(فإن فشت  فارھما فھومغرب ) أى الغ ين فتبيض أش : وأغر مغرب : " حتى تأخذ العين
  ) . ارھما من بياض الغرةفشت غرته فآخذت العينين وابيضت أشق

ن السكيت المغرب  ى لسان اب يده عل ه : ويقول ابن س فاره ولحيت ع جسده وأش األبيض جمي
د لُ ب الرُجرَ غْ أَ : ورأسه وحاجيته وكل شىء منه أبيض وھو أقبح البياض يقول أبوعبيد   ول

  . له ولد أبيض
الشاب األبيض أنشدنا : الغرونق .... رانق والغرنوق والغُ  الغرنوق: غرنق :  الغرنيق -٩٩

  :قال  –رحمه هللا  –النمرى 
  :أنشدنا أبورياش لجرير بن عطية 
  ةيأيـن اآلُلـى أنـزلوا الـنعمان ضـاح 

  ق ــأم أيـن أبـناء شـيبان الـغراني                              
   ـــــــــــــــــــــ

الفرس  هفصل فى ترتيب البياض فى جبھ ـ٦ـ فقه اللغة ـ ٨٤٦/ ٨٣٢/   ٢/٥١٦ى جـالتحليل الدالل -١
   ١١٧ووجھه ص



 ٢٠٨

  :وقال الراجز 
َّ ا الذنـب لـى كـنتُ    قامرءاً مغـنـ

  قاـحى غـرونـام الـضُّ ـوَّ َد تَ ــيأغْ                                    
  )١(اتبع ظلى أينما تصفقا

بيض من طيور الماء طويل العنق والرجلين ربما يشبه أبا الغرنيق طائر أ: ويقول كريم 
  .قردان والجمع غرانق وغرانيق 

   
  :  ھا ناجُ وغنجھا وغُ . ل حسنة الدَّ : امرأة غنجة  :غنج  -١٠٠

راع . شكلھا  رة عن ك ُنُج . األخي ْنج والُغ د غنجت وتغنجت . وھو الُغ اُج : وق فھى ِمغن
   .وغنجه 

  نين عينُج مالحة الالغُ : وقيل 
نج ، اُج دخان النوور الذى تجعله الواشمة على خضرتھا لتسوَد نَ الغِ : أبوعمرو  وھو الغ

  أيضاً 
  

ل والجمل ونحوه : الليث : غھب  :غياھب  -١٠١ ال جمل ، الغيھب شدة سواد اللي يق
ة : وقد اغتھب الرجل ، ُمظلم السواد : غيھب  انى . سار فى الظلم أسود غيھب : اللحي
بِّ . الغيھب من الرجال األسود شمر : وغيھم  ل ش شديد : وأسود غيھب . ه بغيھب اللي
   . مظلم : وليل غيھب . السواد 
ة والجمع الغياھبُ : الغيھب . وأرعى الغيھب . أرقب الكوكب : ى يث قُسِّ دوفى ح  الظلم
  . وفرس أدھم غيھٌب إذا اشتد سواده ،  الغيھبانُ وھو 

  . غيھبة: وھو أشد الخيل سوادا واألنثى ، م الغيھبى األدھ، أشد الخيل دھمة : أبو عبيد 
   )٣(وھو صافى لون السواد، فى السواد  بِ دون الغيھَ : جوجى والدَّ : قال 

  
احم -٢١٠ ة العِ : )٤(فحم:  ف اِء فحم ه : ش ل وظلمت ك فى ، شدة سواد اللي ا يكون ذل وإنم

  . أوله حتى إذا سكن فوره قلت ظلمته 
احم وشعر فحيم : ويبالغ فيه، بين الفحومة من كل شىءاألسود  والفاحم ، أسود: أسود ف

  .  نُ سَ وھو األسود الحَ : وقد فحم فحومة  وشعر فاحمٌ . حوماً فُ  مَ حُ وقد فَ 
  . شعر فاحم)٥(البىالثع: ويقول 

  ____________  
    السطل  أحمد هيتحقيق وج:  .)٢٧الملمع  ( مرىنعبدهللا الحسين بن على ال وأب -١

   ٤٢٨/ ١جـالداللى التحليل  
   -١٨٩قاموس األلوان  عند العرب ص  –لسان العرب باب الغين  -٢
  ١٩٠قاموس األلوان عند العرب ص –لسان العرب باب الغين  -٣
  ١٩١قاموس األلوان عند العرب ص  –لسان العرب باب الفاء  -٤
  .تقسيم السواد على أشياء توصف  -١٤فقه اللغه   -٥
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ع: )١(اقعـف ١٠٣ اض  فق دة البي ع ش ه. الفق الص من اعى خ يض فق الص . وأب اقع خ والف
ط حمرت. شديد الصفرة : فمنه أصفر فاقع . الصفرة الناصعھا  اقع يخل بياض ه وأحمر ف

ة ل وقيل ھو الخالص الحمرة ويقا رة فى حمرت اعى وھو الشديد الحم للرجل األحمر فق
ا الجاح هشرق من أغرب وجعل اقع الخالص -ظ فقيع ل الف وان أى  وقي الصافى من األل

اقع  اأحم.وأبيض ناصع . لون كان ويقال أصفر ف ول ءىنر ناصع أيضاً وأحمر ق  ويق
ريم  د : كى زك اة والجي ن أرداء الكم و م ن األرض وھ اقع يخرج م يض ف ت أب ع نب الفق

تخرج من ة واس احفر عن ام وع و ھ ع وفق ع أفق اً . الجم ادالً داللي ظ مع ذلى اللف تعمل الھ اس
  أصفر فاقع:الذل والھوان ويقول الثعالبىعن لتعبير ل

ديث أ :لقـف١٠٤ ى الح أف ا فت رى الرؤي ان ي ه ك ك تن و بالتحري ق الصبح وھ ل فل ى مث
  )٢(قكين الشَّ سق بالتلْ ضوءه وإنارتة والفَ 

تم  تمـق -١٠٥ و أق ا وھ تم قتم اتم وق و ق ة فھ تم قتام تم يق ديد يق يس بش واد ل ة س  –القتم
ة كسواد ظھ، واد ليس بالشديد األقتم الذى يعلو س: التھذيب  ازى ولكن والمصدر . ر الب

النون مُ ، ر وأسود قاتم وقاتن يَّ تغ: شاحبة وقتم وجھه قتوما وسنه قتماء. القتمة  ه ب الغ في ب
دل  هنإوقيل ، حكاه يعقوب فى االبدال ، كحالك  يس ب ة ول اتم، لغ ل . األحمر: والق : وقي

رة  رة وغب ة حم ذى في روالغُ  :امُ َتوالقَ  تمُ والَق. ھو ال ارأبو عم ديد الحُ :ب اتم ش ر ق رة أحم م
 ىه بمعنمتقفي اللفظ مشتق من ال لسوادل ار الذى يضرببالقتام الغ: كى زكريم  ويقول

  . )٣(اللون الذي يضرب للسواد
ور:   ارـق -١٠٦ ل يق ال الرج ى: ق ي عل يه  مش ي مش ه ليخف راف قدمي اره  ...أط والق

ل ھي الصخرة، السوداء  الصخره ه  وقي ل وھي أ، العظيم ل ھي . صغر من الجب وقي
بهالجبيل الصغير األ رد ش ة األ سود المف اره ...كم حجارة ت رض ذاالحره وھي أ: والق

ود ور ..    س ر: والق ع ماب الالت وران ، جتم ث : وق ع اللي ن القار: موض ائر م ه ط ي
ودانيات أ ا تأالس ر م ون كث ب و الزيت ل العن وار وس، ك ا ق ه لس تميوجمعھ وادھا قاري
قال . خضر وھي التي ترعي القواريرالقاريه طير: ي وروي عن الكسائ... تشبيھا بالقار

بو حاتم عن وروي أ ،ضخم من الخطاف أ،طير خضر سود المناقير طولھا : والقرى : 
ه طيرأ: األصمعي  يس بالالقاري ذي نعرف طائرخضر ول ان " نحن ال ان إف"  اللس ذا ك

  . والجمع قارقور  وقيل ھو القاره، ظراب  وجمعه بُ سود فھو ظرِ الجبل أ
  : بوحنبل الطائى أقال 

  له ـقــعـما مـھا دھـيت بـتي وفـح  
  ار ـه قـفـلـن خـه مـردلـقار أالـك                                     

  : وقال جبل بن معمر العذرى 
   ىتـرات حـنظـالدھا الـنحت بـم  

  ــــــــــــــ ورٌ ــــوقُ  بٌ دَ ـَ ھا حـض دونعرَّ ـت                                     
رب  -١ ان الع اءلس اب الف وا ب اموس األل ربق د الع داللى. -٠١٩٤/ن عن ل ال ة  -٢/٦٦٤ـح التحلي فق

 على السبيل اإلشباعه والتوكيد-١٢٩اللغة
  ١٩٤باب الفاء وقاموس األلوان ص لسان العرب  -٢
  ٥٧٦/  ٢ ـحالتحليل الداللى  -٣
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رد أجبيل صغير : القارة  –رحمه هللا  –بو رياش أال ق ه ، سود منف ه شىء ول يس حول ل
  طول في السماء 

  ه نلقاھا بنا اذا كتيأقد انصف القارة من راماھا : ومعني قول الراجز 
     رھا     ـخألي ـا عـرد اوالدھـن  

   )١(حـتى يـصــير ضـرعا دعـوھا                                   
الھون بن خزيمة في  ىأراد أن يفرق بن –با الشداخ أ –ن يعمر ابن عوف الليثي أوذلك 

  : بطون كنانه فقال قائل منھم 
           رونا ـفـــنـارة ال تـــــقدعـــــونا 

  يم ــظلـفال الـثل إجـل مفنجـف                                         
  

دور . لتباعية يحرس فبته كل ليلة أربعون رجال وكان مسلك في ا. قسموا القارة  ة ت نوب
ً . لمة ظالناس فلما دارت نوبه القارة باتوا  حول القبه والليلة م ىعل : الليل ب فسمعوا حسا

فرموا كلھم بسھامھم ذلك الحس ال يدرون ما ھو فلما أصبحوا نظروا فإذا أربعون سھما 
ك قو ثم إنھم لقوا. فعرف ذلك من رميھم . في سنور  د ذل اتلونھم فرمبع اھم أولئك ما يق

  . )٢(اھامفقال قائلھم قد أنصف القارة من را –القوم بالنبل 
  .رة الشمس في سواد الليل مْ الفجر ضوء الصباح وھو حُ  : )٣(فجر  – ٧١٠
  .الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله . ويقول الجوھري  
   .وانفجر عنه الليل ر فجَّ انفجر الصبح وتَ  وقد: ويقول ابن سيده  
سحا لحاءه :تقشيرا فنقشر رهُ شَّ وقَ  فانقش قشراً  هرُ شِ ه ويقْ رُ شِ قشر الشيء يقْ  : )٤(قشر -٨١٠

  . أو جلده وقشره الھبرة وقشرتھا جلدھا إذا مص مأوھا وبقيت ھي 
ل ھو الشديد الج، من شده الحر نفه ينقشر أ الذي: واألقشر  رة كوقي ه بشرته منقشرة أم ن
  . ر بين القشر بالتحريك أي شديد الحمرة ورجل أقش

ل  لخ و األذم ع و األص رم والملم ر و األع لع و األقش ع واألس رص األبق ال لألب . ويق
ھي ، لونه وفي الحديث لعنت القاشرة والمقشورة  ليصفودواء يقشر به الوجه : والقشور 

  .رھا بالغمرةوجھھا أو الوجه غي لونه وتعالج ويصفل التي تقشر بالدواء بشرة وجھھا
د : والمقشورة   ي الجل ا تقشر أعل ا : والقاشرة . التي يفعل بھا ذلك كأنھ حاح ألنھ أول الّس

  ) . اللسان( تقشر الجلد 
ه : و األقشر  ذي ينقشر وجھ ر، ھو االحمر ال ان كثي يح ك ون قب ول " )٥(أقشر  وھو ل ويق
  .رجل أقشر : الثعالبي 

  ــــــــــــــــــــــ
  . ٢١٥/  ٢١٤/  ٢١٣قاموس االلوان عند العرب ص  –باب القاف  لسان العرب -١
   ٧٩الملمع ص  -٢
  .  ١٨٧لسان العرب باب الفاء ص  -٣
  .لسان العرب البن منظور باب القاف   -٤
          ٩١الملمع  -تقسيم الجمرة  -١٩وفقه اللغة ٢٠٤/٢٠٥وقاموس االلوان عند العرب ص  -٥



 ٢١١

  . بياض بصفرة ال:  قناةِ المُ  :نا ـق -٩١٠
. بلون لون اشراب :والمقاناة . المقاناة فى النسيج خيط أبيض وخيط أسود : أبو عبيدة 

األصمعى شديد الحمرة قال : ن قاوأحمر . يقال قونى ھذا بذاك أى أشرب أحدھما باآلخر
. انيته وكل شىء خالطته شيئاً فقد قاناه ق انيت الشىء خلطته وكل شىء خلطته فقدق: 

  )١(انىءقأحمر : الثعالبى ويقول 
ما  الفرسه رحة فى وجوالقُ ، رة فى وسط الجبھهالغُ  َحةُ رْ الُق◌ُ : األزھرى :  قرح -١٠١

القرحة كل بياض يكون فى وجه الفرس ثم ينقطع قبل أن يبلغ المرسن :وقيل ، ةُ رَّ دون الغُ 
إذا :الة والقلة وقيل ستدرارة والتثليث والتربيع واالستطإلى خلقتھا فى اال حةْ رَّ وتنسب القُ . 

   .ةُ حَ رْ فھى قُ ،  ةُ رَّ صغرت الغُ 
بالضم ھى ،  ل ھو ماكان فى فى جبھتة قرحةجَّ حَ الموفى الحديث خير الخيل األقرح 

وروضة ، بياض فى سواد ألنه حُ بْ الفرس دون الغرة واألقراح الصُّ  بياض يسير فى وجه
وات رءوس ذصغار بيض نور أبيض  القرحان ضرب من الكمأة قرحاء فى وسطھا 

ح جمع قرواح ولزرع أو لغرس والقرا ه ثفلوالقراح الماء الذى اليخالط. كرؤس الفطر 
فإذا صغرت ، الغرة بياض الجبھه ((  ).اللسان (وھى النخلة التى انجرد كربھا وطالت 

  . فھى قرحة 
  .والقرحة قدر الدرھم ، الغرة مافوق الدرھم : أبو عبيدة 

  )٢())رھا أبيض اان نوكحاء إذا نورت فروضة قر :ھذا قالواول: قال أبو العباس  
  .حة بياض فى جبھة الفرس رْ القُ  ىيقول الثعالب 
، يطبخ فيتحلب منه. ألرز ونحوھمااو ل ھبران عصارة األطِ طران والَق◌َ القُ  :قطر ١١١

  ، وقيل ضرب منة . النحاس الذائب: والقطر ..........ه اإلبل نمأ ثم تھن
نه وفي الحديث أ، من البرود  .والقطر والقطرية ضرب). من قطران ( الى ومنة قولة تع
  كان متوشحا بثوب قطري ، عليه السالم 

سه مثمنه خ، وعليھا درع قطري ، دخلت علي عائشه : يمن أوفي حديث عائشه قال  
  .. دراھم 

خالد بن  وقال. حمر لھا أعالم فيھا بعض الخشونه ، البرود القطرية : عن البكراوي قال 
، مر قال وھي جياد وقد رأيتھا وھي ح –ين ھو أدري أھي حلل تعمل بمكان ال : جمبته 

  )٣(البحرين  تأتي من قبل
مر قال ابن قيتبه األق. ياض فيه كدرة وقيل ب، الخضره  ىلإلون : القمرة : )٤ (قمر -٢١١
  بيض اللون أوالقمري طائر مثل الحمام . بيض الشديد البياض األ

واللفظ مشتق من القمرة ، بيض ذكر الحمار الوحشى األ: قمر األ: كريم زكي  ويقول
  بمعني

 ___________________  
على سبيل  -فقة اللغة  ٢١١/٢١٢وقاموس األلوان عند العرب ص -باب القاف :لسان العرب  - ١

  . ١٢٩اإلشباع والتوكيد ص
 .١١٧فصل يناسبة ص ٥فقة اللغة   -  ٦/١٥٤المخصص  - ٢
  ٢٠٧لوان عند العرب ص قاموس األ – ٢١٤ص سان العرب  باب القافل  - ٣
،  ٤٠٥/  ١ـالتحليل الداللي ج٢٠٨قاموس االلوان عند العرب ص  –لسان العرب ر باب القاف  - ٤
  ٨٣١/ ٥١٨/  ٤٦٨/ ٢ـج

  



 ٢١٢

أي ، ك ليله قمراء وكذل، يشبه القمر في بياضه ، قمر البياض والجمع قمر نقول وجه أ
قرب الكواكب الي أكوكب مظلم يستمد نوره من الشمس وھو : والقمر .  مضيئه بالقمر

سمي بذلك في ، يدور حولھا مرة كل شھر والجمع أقمار ، قل حجما منھا أرض واأل
  ، بمعني البياض : ثم يصير بدرا واللفظ مشتق من القمرة ،الليلة الثالثه من ظھوره 

   .ياض شبه بالقمر في بياضه قمر شديد البأي مضيئه ووجه نقول ليله قمراء أ
واللفظ مشتق من القمرة بمعني البياض فيه كدره وبه سمي ، بيض السحاب األ: مر قواأل

، البياض المستدير : والقمرة  كوكب القمر والقمراء السحابه البيضاء والجمع قمرة 
  .قمر وھي قمراء والجمع قمرو واللفظ مشتق من القمر تقول ھو أ

: ويقول الثعالبي . لوحشيه ذة القيمه اللونيه لوصف السحاب والحمير ااستعمل الھذلي ھ 
  بياض فيه (  قمر حمار أ
  .رة بمعني البياض الشديد مْ بين البياض والغبره والقُ : القمره  و) أقمر  حمار  - ةكدر
األولي عن اللحياني ( نعةُ◌ُ قَ ذا عاله الشيب والمقنع والمْ إ: خماره  قنع الشيب : قنع  -١١٢

  .ه المرأة رأسھا ما تغطي ب:  )
ھو الذي علي رأسه : بالسالح وقيل  ىھو المتغط، بالحديد  عُ اه رجل مقنَّ أت: وفي الحديث  

النخل  بِ سُ الطبق من عُ : والقناع  عُ نوالقْ . وھي الخوزة ألن الرأس موضع القناع . بيضة 
ويجوز أن يراد من كان ، بأنه المحبوس في جوفه  عَ نَّ قَ وفسروا المُ . يوضع فيه الطعام 

  . في شئونه كامنا فيھا فالبد أن يبرزه البكاء  ىطَّ غَ دمعه مُ 
: وقيل ، مستدار الرمل ، والقنع ، اء في قرب الجبل والكاف لغة موالقنع ما بقي من ال
وقيل ھو خفض من ، تنبت الشجر  ع أرض سھلة بين رمالنّ القِ : أسفله وأعاله وقيل 

  . شبُ عْ يه الماء ويُ رض له حواجب يحتقن فاأل
األبيض وخص بعضھم به البيض من أوالد :  دُ ھْ والقَ .   ونِ اللْ  قيُّ النَّ :  دُ ھْ القَ :  قھد - ١١٣

ويقال لولد البقرة قھد أيضا ، البياض  ىمن أوالد الضأن يضرب إل:  دُ ھْ والفَ . الظباء والبقر 
  . الصغير من البقر اللطيف الجسم دُ القھْ : وقيل . 

ضرب من الضأن يعلو ھن حمرة : لخرف والقھد اباليمن وھي  ودغنم سُ  دُ ھْ قَّ ال: وقيل 
الوجه من شاة الحجاز  يلفُ كْ راألُ مِ يْ حَ وقيل القھد  من الضأن الصغير األُ . وتصغر آذانھن 

  . القھد مثل القھب وھو األبيض الكدر: الجوھرى 
  . ح فتَّ تَ بذاً لم يَ نْ إذا كان جُ  سُ رجِ والقھد النَّ . عبيده أبيض وقھب وقھد بمعنى واحدأبو: وقال 

، شاربھا عن  الطعام أي تذھب بشھوته        سميت بذلك ألنھا، الخمر :  وةھْ القَ  -١١٤
  .بعه شِ وفي التھذيب أي تُ 

  : حان بذكر نساء مَ قال أبو الطَّ  
 َ   ـتْ َب◌َ كـما أَ◌َ ، ين عـنيـھَ قْ ن قـد أَ حْ بَ صْ فـأ

  )١( ـحُ الـقوامِ  انُ ـجــھالـِ  انِ دَّ اإلمـِ  ضَ اــيحِ                                          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٧ص  ١١ج باب القاف: لسان العرب  - ١



 ٢١٣

ل -١١٥ ة:  )١(كح ى الص: الكحل ل عل وداء تجع رزة س واد بيخ اض وس ان بي ا لون ان فيھ
  .إذا اختلطا  نرب والسملُّ كا
ار وفى الحشيش مخضراً :  بوكحل العُش  رى النبت فى األصول الكب واكتحلت . أن ي

  األرض بالخضرة 
ل الكحل :  الكحلُ : ويقول كريم زكى  ين مث السواد الشديد مثل الدعجة ولكن فى أشفار الع

  .نقول ھو أكحل وھى كحالء والجمع كحل 
  . نقيض الصفاء :  رُ الكدَ :  درـك -١١٦

  .الكدرة فى اللون خاصة : قال بعضھم : رة بنحو السواد والغ والكدرة من األلوان ما نحا 
رة  :حمرة كدرة تعلو الوجة وقيل : الكلف والكلفة :  كلف -١١٧ ين السواد والحم ون ب ، ل

ة كلْ  وقيل ھو سواد يكون فى الوجه وقد ة كلف بعير أكلف وناق ه كلف اء وب ذا فى ، ف كل ھ
  أسقع : ته وثور أكلف وخد أكلف الوجھه خاصة وھو لون يعلو الجلد فيغير بشر

  ،وجھة أكلف والبعير األكلف يكون فى خديه سواد خفى.  لفويقال للبھق الكُ 
ة : األصمعى  ك الكلف يس بخالص فتل ة سواد ل ط حمرت رة يخل ر شديد الحم .  إذا كان البعي

م تُ  ة فل ت حمرت ذى كلف ف ال ت أكل ال كمي وادإلى صف وُيويق عرة س راف ش ى أط رى ف
ك ، ليس بناصع ، سواد ) حمرتة( مرة يخلط فإذا كان شديد الحُ ) " اللسان( .األحتراق  فتل

  ) .١٢٨الكنزاللغوى ص(  "وناقة كلفاء، بعير أكلف : يقال ، الكلفة 
   )٢(رةبْ الكدرة من األلوان ما نحا نحو السواد والغُ (( ويقول صاحب العين  

  ةفى الكلفة حمرة يخالطھا سواد أو كدر :ويقول كريم ذكى
م :  الكميت  :)٣(كميت-١١٨  ذلك الكُ . لون ليس بأشقر وال أدھ ت من أسماء الخمر مْيوك

  . فيھا حمر وسواد والمصدر الكمته
  ، رةمْ واد والحُ لون بين السَّ   الكمتةُ : ابن سيده 

  :الكمته كمتتان:  وقال ابن األعرابى
  .  وءُ ھا قنُ خلَ دْ وھى حمرة يَ  ةُ وكمتة حمرة الكمتتُ  فرةً صُ  كمتةٌ 

ان أحمرين : قال أبو عبيدة  إن ك دنب ف العرف وال فرق مابين الكميت واألشقر فى الخيل ب
  .فھو أشقر وأن كان أسودين فھو كميت والورد بينھما

ول  ىويق ريم زك رة : ك ة حم واد الكمن ى الس ذى يضرب إل ل ال ن الخي ر م ت األحم الكمي
و دخلھا قن لت ءي ل واإلب ى الخي ون ف توى ف، ك ت وصف يس ن والكمي ى م ذكر واألنث ه ال ي

   )٤(الخيل
  فى سواد فھو كميت)أى الفرس(يقول الثعالبى فإذا كانت حمرته 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١٦لسان العرب باب الكاف وقانون األلوان عند العرب ص -١
  ٢٥/٨٤٨التحليل الداللى  – ١٠٨ص١المخصص ج -٢
  ١٢٠/١٢٢رب صلسان العرب باب الكاف وقاموس األلوان عند الع -٣
  ١٢٠فقه اللغه ص – ٣٨٣ص١التحليل الداللى ج -٤
  
  

ب -١١٩ ين:. الكوك ى الع اض ف ة بي وك والكوكب د. ك و زي واد  أب ى س اض ف الكوكب البي
د ا طال  بُ وَككْ والَ . العين ذھب البصر له أو لم يذھب عن أبى زي وكوكب . من النبت م



 ٢١٤

وم ذو كواكب إذا : حاًء نضالحديد برقية وتوقده ويقال لألمعز إذا توقد حصاه  مكوكب وي
ول ) ١(وصف بالشدة كأنة أظلم مافيه من الشدائد ريم زكى الكواكب جاء اللفظ فى : ويق ك

معجم الھذليين بداللة النجم المضىء فى السماء والجمع كواكب والكواكب أيضا البياض 
دة  ة وتوق د برقي ين وكوكب الحدي واد الع ى س بط ب، ف ا ارن أل وكوكب الروضه نورھ الف

   .والمدح 
ل ھو اضطراب . أضاء ولمع ،ألأل، تألأل النجم والقمر والنار والبرق  )٢(ألأل - ١٢٠ وقي
أخوذ، ؤ القمر بتألأل وجھه تألل) ص(ه وفى صفتبريقه  تنير ويشرق م ؤ   أى يس من  اللؤل

  .الدرة: ھا برقتھا واللؤلؤة يالمرأة بعين توألأل، وقدتألأل ت إذا ت
الزورد والّس:  )٣(الزوردلا -١٢١ ان ال ى اإلنس عر  –عرة ف ل أس واد رج ى الس ون إل ل

  .ة سعراء وأسود غدا فى نسب إلى الغداق وخص بعضھم به الشعر األسود رأماو
رأة سَ لعس واللعْ وقيل الَّ  -سواد  اللثة و الشفه: اللعس :   لعس -١٢٢ و شفه الم ه سواد يعل

رة ، البيضاء  ة في الجسد َسللعْ لعساء وجعل العجاج اَّ واألنثي  –وقيل ھو السواد في حم
ه من ُش، كله  ا في رة رْ فجعل البشر العس وجعله مع البياض لم ال الجوھري . بة الحم : ق

س ْعونسوة لُ  هيتاه وفعْسلَ  شفهَ : يقال  لون الشفة إذا كانت تضرب إلي السواد قليالً  سُ للعْ اَّ 
هوذلك إذا كثر وكُث،  سَ وربما قالوا بنات ألعْ  ي السواد  ف ألن ذ يضرب إل ا. حينئ ن ق ل اب

اللعس الذين في : قال االصمعي . وھو الذي في شفتيه سواد ، س لعَ جمع اْ  سُ اللعْ : ألثير ا
ا  )٤(شفاھھم ا أراد لعس ألوانھ ه سواد الشفة خاصة إنم رد ب م ي ال األزھري ل ي أسواد ق

وادھا  ا . س ي لونھ ان ف اء إذا ك ة لعس ول جاري واد فأوالعرب تق ي س رة دن ه سربة حم . ي
  )٥(اءسَ عْ شفه كَ : ويقول الثعالبي . ليست بالناصعة 

ل ، بيض األ. بالتحريك :  ھقُ ّلّ◌◌َ الَ : لھق  -١٢٣ ق : قي ذ ي بري يس  ب ذي ل األبيض ال
  ألبيض الشديد البياض واألنثي لھقة ولھاق وقد ا: ھاق لھق واللوقيل اللھق وال. والموھة 

ھاق واللَّ  .ققق ويقمثل ي،ھق ولھق إذ كان شديد البياضفھو ل: أبيض:لھق ولھق لھقا ولھقا 
  .ور األبيضثال: لھاق والِّ 

و األ  اق وھ ال الزمخشري اللھ اء عرضهق رم لنق ي موضع الك يض ف ريم  )٦(ب ول ك ويق
اق ، اللھق البياض ، األنثي لھقه ، ور األبيض شديد البياض ثال: اللھاق  :زكي ه لھ ال ل يق
  .لھاق 

 _________________ ___  
  .ناسبةيفصل ما ١١٧وفقة اللغة ص ٢٢٢صقاموس األلوان  - ١
  . ٢٢٣لسان العرب باب الالم وقاموس األلوان عند العرب ص  - ٢
  .١٠٥السفر الثانى ص ١ح :المخصص  - ٣
  ٢٢٥/٢٢٦ص وس األلوان عند العرب مقا -لسان العر ب الباب الالم  - ٤
 ١٢٤صتقسيم السواد علي أشياء توصف  - ١٤ فقه اللغة - ٥

 ١ـج التحليل الداللي   – ٢٢٩ص  األلوان عند العرب وقاموس. باب الالم  لسان العرب    -٦     
تقسيم البياض فقه اللغه   ١٠٧الثاني ص  السفر ١ـج المخصص ٨٣٦/ ٢ـ ج٤٠٣ص 



 ٢١٥

. البياض الذي ليس بذي بريق تقول لھق لھق يلھق لھقا فھو لھاق والجمع لھق :  لھقُ لَ واَّ 
ھو  لھق ولھق ولھاق ويقول صاحب العين: ت يابن السك ويقول ابن سيده علي لسان

ور والثوب والشيبب ويقول بذي بريق والمرھة إنما ھو وصف للثاألبيض الذي ليس 
األبيض الشديد لھاق الَّ  لھاقُ والَّ  للھقُ واَّ  قُ لھَ الَّ : الثور األبيض ويقول الزجاج  –اللھاق 

ً البياض واألنثى لھقة ولھاق  ثور  –قول الثعالبي في تقسيم البياض وي.  وقد لھق لھقا
  لھق 
. ة به بالحرّ شّ تُ  فإذا كانت الضأن سودا فھي  البةٌ : قال أبو عمرو الشيبانى :  لوب - ١٢٤
  :  قال سالمة بن خدلٍ  - بغير ھمز –وب ولُ  وبة وجمعھا البٌ بة والكُ ل الحرة ھي الالَّ يوق

 ُ   ركنا ومـا تـحمي طـعائننا حـتي تـ
  لوب فـالُ  بـاخذن بـين سـواد الـخطِّ                                

قال أبو  –رحمه هللا  –مري قال النَّ . ما بين ال بتيھا أفصح مني : وفي بعض الكالم 
ل ي أن الرضيع يظيرو" كان شبيب بين شيبة يخطب في تعزية لقوم فقال : رياش 
إنه : الم من القوم غال له ال أدخل حتي يدخل أبواي ق: يقول ، ا علي باب الجنة ظيمحبن
وھذا خطاء : الم غفقال ال: ھذا وما بين البتيھا أفصح مني لى فقال أتقول. طاء ليقال با

. (  )١(أنما يقال ذلك للمدينة ألنھا بين ال بتين أي حرتين ، أيضا ال يقال ھذا للبصرة 
  )  ٨٣،  ٨٢، ٧٤الملمع ص 

سم للجزء اآلخرمن اليوم أو الظالم الذي الليل ا: يقول كريم زكي :  )٢(الليل  -١٢٥ 
وھو يقابل ، دأ من غروب الشمس و استتارھا إلي طلوعھا أو ظھورھا مرة أخري بي

الليل جنس للواحد ومنه قالوا ليلة تمييزاً للعدد وقد جاء ، النھار كما أن الليلة تقابل اليوم 
مدة زمان التي تبدأ بغروب اللفظ في معجم الھذليين بھذه الداللة والليلة بمعني اللفظ 

واللفظ مشتق من الليل فقالوا ليلة تمييزا ، اليومفي مقابل  ىالشمس إلي شروقھا مرة أخر
ه من غروب الشمس ؤُ دَ بْ الليل عقيب النھار ومَ : ليل " وفي اللسان "  جمع ليالٍ الللعدد و

ت أحدھما من دْ رَ فَ أَ الليل والنھار الضياء فإذا والليل ضد النھار والليل ظالم : التھذيب .
  .ييلية تصغير ليلة لُ . اآلخر قلت ليلة ويوم 

  له خوار فأخرج لھم عجال جسداً ( وجل  زقال بعضھم في قوله ع:   )٣(مجسد -١٢٦
،  دَ سِ الدم اليابس وقد جَ : د يُ سِ د والجَ والجاسِ  سدُ والجَ  دُ سَ والجَ ، ) أحمر من ذھب : قال     

 قانُ ھُ تْ للزعفران الرَّ  قالَ يَ : ابن االعرابي . ا صبغ بالزعفران إذ دٌ سَّ جَ مُ : ومنه قيل للثوب 
الجساد الزعفران ونحو من الصبغ األحمر و األصفر الشديد : ساد الليث والجِ  والجادىُّ 

ً  وھو المشبع عصفراً ، د سَّ جَ الصفره  والثوب المُ  . األحمر : د سَّ جَ والمُ .   أو زعفرانا
ً قْ صبغ وعليه ثوب مُ ويقال علي فالن  ثوب شبع من ال : من الصبغ قيل  دم فإذا قام قياما

   د ثوب فالن إجساداً سَ جِ قد أَ◌َ 
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ٢٣٠-٢٢٩قاموس األلوان ص  -باب الالم :لسان العرب  -١
 . ٣٧٨باب الالم ص :لسان العرب  – ٢/٤٩٧/٤٩٨جـ  :التحليل الداللي - ٢
  ٣٢/٣٣قاموس األلوان ص  –لسان العرب باب الميم   - ٣



 ٢١٦

ھو : ابن األثير . إنَّ امرأته ليس عليھا أثر المجاسد: وفى حديث أبى ذر . فھو مجسد 
. وھو المصبوغ المشبع بالجسد وھو الزعفران والعصفر . مجسد بضم الميم جمع 

مصبوغ ،مجسد الزعفران أو نحوه من الصبغ وثوب مجسد و. والجسد والجساد 
ياب والجمع مجاسد أراد ثه من البغما أشبع صوقيل ھو األحمرالمجسد بالزعفران 

. فعال  وھو عندي علي النسب إذ ال تعرف لجسدٍ : قال ابن سيده . مصبوغاً بالجساد 
الجسد من الدماء ما قد : والمجاسد جمع مجسد وھو القميص المشبع بالزعفران الليث

الثوب الذي يلي : الجاسد اليابس والمجسد . جوھري الجسد الدمال. يبس فھو جامد جاسد
  .فيه  قجسد المرأة فتعر

فقال ، واحدته مرجانة ، المرجان الؤلؤ الصغار أو نحوه : مرج  :- مرجان - ١٢٧
: وقال بعضھم  . ال أدري أرباعي ھو أم ثالثي و أورده في رباعي الجيم : األزھري 

   .المرجان البسذ وھو جوھر أحمر
والدليل ، والذي عليه الجمھور أنه صغار اللؤلؤ كما ذكره الجوھري : قال ابن بري 

  : علي صحه ذلك قول امرئ القيس بن حجر 
  ي زيـادا ـــوافي عـنــأذود الـق   

  اداـري جـيــزيـاد غـالم جـ                                  
  ا بـھا جـانــزل مـرجانـفـأع   

  جادا ـتـوآخـذ مـن درھـا الـمس                                 
: وقال أبو حنيفة ، ويقال إن ھذا الشعر المرئ القيس بن حجر المعروف بالزائد 

كثيف ، عريض  روورق مدو، المرجان بقلة ربعية ترتفع قيس الذراع لھا أغصان حمر
  .جدا رطب 

البياض الذي ال يخالطه  :ھة روالم، ضد الكحل : المره : مره :  )١(مرھاء  - ١٢٨
  و إنما قيل للعين التي ليس فيھا كحل مرھاء  ، غيره 

خلت ، َمِرَھْت عينه تمره َمَرھا إذا فسدت لَِترِك الُكْحل  وھى عين مرھاء . لھذا المعنى 
وفى الحديث أنه ، والرجل أمرهُ ، ال تتعھد عينيھا بالكحل : وامرأة مرھاء . من الكحل 

  . التى التكتحل  ھى، لعن المرھاء 
وسراب أمرهُ أى أبيض ليس فيه شىء من ، مرض فى العين لترك الكحل : والمرهُ 
  .السواد 

من  ھاءُ رْ والمَ .  ھاءُ رْ وعين مَ ، ھُة بياض تكرھه عين الناظررْ والمُ  َه◌ُ رَ المَ : األزھرى  
كانت أو القليله الشجر سھلة : والمرھاء، قه قوھى نعجه ي، التى ليس بھا شيه : النعاج 

ھة وھو أن يكون رْ المُ : وبعض العرب يقول، رةـَ المَ ) العين(وفيھا ) " اللسان(نة زح
  .)عينه(ھت رِ وقد مَ ، وامرأة مرھاء ، رجل أمره : يقال ، حل ليست بكُ ، الحماليق بيضا

 ______________  
 . ٢٣٥ص قاموس األلوان  –باب الميم  لسان العرب - ١
  



 ٢١٧

  : مةقال ذوالر، ھاء رَ تمره مَ 
  ھة من الناصعات البيض فى غير مرْ        

  )١(ور األعين النجلذوات الشفاه الحُ                                     
  ).١٨٤الكنز اللغوى (                                                                        

الرجل واليد من الشق  لَ ّجّ◌◌َ مح: طلق األياسر سك األيامن مُ مَ وفرس مُ :  مسك - ١٢٩
ھو : فإن كان محجل الرجل واليد من الشق األيسر قالوا . وھم يكرھونه ، األيمن 

فھى ، وكل قائمة فيھا بياض . وھم يستحبون ذلك ، مطلق األيامن ، ممسك األياسر 
: مة بياض توقوم يجعلون اإلمساك أن ال يكون فى القا، اض يممسكة ألنھا أمسكت بالب

  ، مة ليس بھا وضح تذيب والمطلق كل قاالتھ
  ،وقوم يجعلون البياض إطالقاً والذى ال بياض فيه إمساكاً : قال

  : وأنشد 
  

  اض            ـيـبـق بالـلـانب أُطـــوج     
  )٢(اٍض ــك ال بيـسـانب أُمِ ـوج                                      

  
باح :  المساء - ١٣٠   . باح اإلصْ  ضنقي:  واإلمساء. ضد الصَّ

باح والمَ : قال سيبويه   .   )٣(َساء كما قالوا البياض والسوادقالوا الصَّ
   .ضرب من الفاكھة يؤكل :  مشمش - ١٣١

  . وال أعرف ما صحته : قال ابن دريد 
وأھل الشام ، ْردالو ِش يعنى الزَّ مِ شْ وأھل البصرِة مِ ، ش مَ ْش◌َ وأھل الكوفة يقولون المَ 

  )٤(◌ً مشمشا اصيسمون اإلجَ 
الظالم  ثَ وأتيته َمْلَس وَملْ ، لث مْ عد الَ ه وقيل ھو بَ اختالطُ : َمْلس الظالم  :ملس  - ١٣٢

  . وذلك حين يختلط باألرض يختلط الظالم 
والمْلث أول سواد المغرب فإذا اشتد ، اختلط المْلُس بالملِث : وروى عن ابن األعرابى 

  . بالملس فھو أملس . حتى يأتى وقت العشاء األخيرة 
  .  )٥(األماليس األرض التى ليس بھا شجر واليبيس وال كأل وال نبات: وقال شمر 

خطته وتركت عليه أثراً شبه الكتابه وھو : نمنمت الريح التراب : نمم : منمنم  - ١٣٣
: وثوب ُمنمنم . ونمنم الشىء نمنمه أى رقشه وزخرفه . قش نم: النمنم وكتاب منمنم 

  . مرقوم موش 
  ... ونمنمةٌ ، واحدته نمنمة . البياض الذى على أظفار األحداث : منم والمنمنم والن

  )٦(وسوادفٮبياض، ة اللُّمعة من بياض فى سواد نمرابى الّنّ◌َ◌معابن األ
 _______________  

   ٢٣٦/  ٢٣٥وقاموس األلوان عند العرب ص. لسان العرب باب الميم  -١
  ٢٣٨/ ٢٣٧/ وان عند العرب ص لسان العرب  باب الميم وقاموس األل -٢
   ١١٠" / مسا"باب الميم مادة  لسان العرب - ٣
 .  ١١٤) / مشمش(باب الميم مادة  لسان العرب  - ٤
  ٢٤٣لسان العرب باب الميم وقاموس األلوان عند العرب ص - ٥
  ٢٥٧/اب النون وقاموس األلوان عند العرب لسان العرب  ب - ٦



 ٢١٨

ْھقه شدة وقيل المھُق والمُ ، بياض فى زرقة : والمھقُة مھق الَمَھُق :  )١(مھرق -٣٤١
وھو بياض سْمج ال يخالطه صفرة : اً ھما بياض اإلنسان حتى يقبح جدَّ : البياض وقيل 

  . ورجل أْمَھُق وامرأة َمْھقاء ، لكنه كلون الجص ونحوه ، والحمرة 
  .ق أنه كان أزھر ولم يكن باألبيض األمھ) ص(وفى صفة سيدنا رسول هللا 

، األْمھق األبيض الشديد البياض الذى ال يخالط بياضه شىء من الحمرة: أبوعبيد  
  وليس بنير ولكن كلون الجص 

  . الَمَھُق والَمَقُة بياض فى زرقه : األزھرى 
  .قال وبعضھم يقول الَمَقة أشدھما بياضاً 

  . خضرة الماء :  المھق فى قول رؤبه: الجوھرى  
وامرأة ، َھُق كالمره لونه لون األمھق فى الرجال والمَ : ْمَھُق وشراب أ: قال ابن برى 

وقيل ھو إذا كانت ، عن ابن األعرابى ، مھقاُء تنقى عيناھا الكحل والينقى بياض جلدھا 
  . كريھة البياض غير كحالء العينيين 

  . ُه واألمرهُ معا األحمر أشفار العينيينقَ األمْ : أبوزيد 
وليس بنَّير ، ن الرجل أبيض بياضاً ال يخالطه شىء من الحمرة إذا كا: ويقول الثعالبى 

   )٢(فھو أمھق: ولكنه كلون الجصِّ 
  ويقول ابن السكيت األمقة واألمھُق الكثير البيضاء وامرأة مْھقاء وقمْقھاء 

.   وقد وَسَمه وشْما وِسمًه إذا أثر فيه ، أُثر الكّى : ْسُم الوَ : وسم :  )٣(موسم - ١٣٥
  . والھاء عوض عن الواو .  بسمة وكّىّ◌◌َ 
َسَم الرجل إذا جعل ، سُم إبل الصدقة أى ُيعلم عليھا بالكّى يَ أنه كان : وفى الحديث  واتَّ

مًة والوساُم . وأصل الياء واو . لنفسه ِسمًة ُيعرف بھا  به البعير من  ما وسم : والسِّ
كيه إما عرف بھا تقول موسم أى قد وسم بسمة ي كّية ضروب الصور الليث الوسم أثر

  . أوقرمُة تكون عالمة له ، ى أذن فقطع وإما 
ُيثقلونھا موسومة وھى مزينة بالشبھة فى أسفلھا والوسمة أھل الحجاز  درع : شمر 

الليث الوسمة .به وقيل ھو العظلم  ضبتخيكالھما شجر له ورق . ا خففھوغيرھم ي
   والوسمة شجرة ورقھا خضاب 

. الِعْظلِم ُيختضب به وتسكينھا لغة . رب الَوِسمُة بكسر السين كالم الع: قال أبو منصور 
م ت: وإذا أمرت منه قلت ، بضم الواو ، والتقل ُوْسمٌة : قال    . وسَّ

ھى : قيل ، أنھما كانا يخضبان بالَوْسمة : عليھما السالم ، وفى حديث الحسن والحسين 
ر الحسن أث: ِميسُم والوسامُة وال. أسود وقيل شجر باليمن يختضب بورقه الشعر ، نبت 

  الجمال : والميسمُ .
وفالن وسيٌم أى حسن الوجه ، امرأة ذات ميسم إذا كان عليھا أثر الجمال : يقال 

 ً   الورع والشين لغه : والوُسم . والسيما
  ____________________  
  .  ٢٤٥/ ٢٤٤وقاموس األلوان عند العرب ص ٢٠٨/ باب الميم –لسان العرب  - ١
  ١١٥فصل فى تفصيل البياض ص –) ٣(قه اللغة ف - ٢
السفر الثانى  ١المخصص جـ ٢٦٨/ ٢٦٧لسان العرب باب الواو وقاموس األلوان عند العرب  - ٣

  .  ١٠٨ص



 ٢١٩

: وأنار فھو ُمنِييٌر والنار ، نار فھو نير : يقال : يقول صاحب اللسان :  )١(نار -١٣٦
نور : ْيَ◌َ◌َرهُ ويقول عبدالحميد إبراھيم وھى من الواو ألن تصغيرھا ُنوَ ، معروفة أنثى

ْوُر والَّنْورةُ  ْھر: جميعاً ، النَّ ْوُر األبيض والزھراألصفر : وقيل ، الزَّ وذلك أنه ، النَّ
وفى حديث خزيمة لما نزل تحت الشجرة أنورت أى حسنت ، يبيض ثم يصفر 

يحشى به حتى يخضر وھو دخان الشحم يعالج به الوشم و، النيلج : والنَُّووُر . خضرتھا 
. حصاة مثل اإلئمد ُتدقُّ فتسفھا اللثه : والنَّوُور . ولك أن تقلب الواو المضمومة ھمزة 
 أو النوور دخان الفتيله يتخذ كحال: وقال الليث . وكان نساء الجاھلية يتشمن بالنوور 

ْسِت وھو الُغْنُج أي: التھذيب  وشما   .ضاً والنَّوور دخان الشحم الذى يلتزق بالطَّ
أى لون ، البالغ من األلوان الخالص منھا الصافى : والنصيع : نصع :  ناصع -١٣٧
   قُ وأبيُض ناِصُع ويقـ. وأكثر ما يقال فى البياض ، كان 

  . كما قالوا أسود حالك ، وأصفر ناصع بالغوابه 
. بساء غأصفر ناصع قال ھو األصفر السراة تعلو متنه جدة : قال أبو عبيدة فى الشيات 

.  قوقيل ال يقال أبيض ناصع ولكن أبيض يق. والناصع من كل لون خلص ووضح 
رة مْ أو الصفرة أو الحُ  البياضِ  الصِ كل ثوب خِ : وقال األصمعى .  اعُ صَّ ونَ   عُ وأحمر ناصِ 

،  قأبيض يق: إن العرب عمدت إلى نواصع األلوان فأكدتھا فقالت )" اللسان( عُ فھو ناصِ 
وأبيض ناصع من نصع ، وأخضر ناضر ، و وأصفر فاقع ،نىء وأحمر قا، وأسود حالك 

  )٢(قال أبو النجم. ينصع نصوعاً 
وھى قليله وإنما سمى نبيذاً سمى نبيذاً : أى جعله نبيذاً قال ،أنبذ فالن تمراً :  نبذ -١٣٨

يباً فينبذه فى وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور بألن الذى يتخذه يأخذ تمراً أوز
  . صير سكراً في

وقد تكرر فى الحديث ذكر النبيذ . وھو مالم يسكر حالل فإذا أسكر حرم ، الطرح : والنبذ 
وھوما يعمل من األشربه من التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً فصرف ، 

اتخذته نبيذاً وسواء كان مسكراً أوغير مسكر فإنه يقال : وانتبذته . من مفعول إلى فعيل 
  .)٣(كما يقال للنبيذ خمر، نبيذ: ويقال للخمر المعتصرة من العنب ، له نبيذ
  :نبيط  -١٣٩

وربما ، ه وكل دابة نبياض تحت إبط الفرس وبط: بالضم ،والنبطه ، نبط والنَّبطُ 
  . ى البطن والصدرشَ غْ عرض حتى يَ 

أعلي شقي بطنه الذي يكون البياض في  وقيل األنبطُ ، ط ِب◌َ بين النّ  طُ بَ نْ فرس أَ : يقال 
  .ھو الذي ببطنه بياض : د إلي الجنب وقيل عَ صْ زام وال يَ في مجري الحِ ، مما يليه 

 ____________________  
 .  ٢٥٨/٢٥٩وقاموس األلوان عند العرب ص –باب النون  :لسان العرب - ١
 . ٢٤٨/٢٤٩ص ب  ـقاموس األلوان عند العر ن ـ  باب النو :لسان العرب - ٢
  . ١٧ص . ب باب النون لسان العر - ٣
  



 ٢٢٠

  ، ما لم يصعد إلي الجنبين  رفغُ وقيل ھو الذي األبيض البطن والّ 
  . إذا كان الفرس أبيض البطن والصدر فھو أنبط : قال أبو عبيدة 

فإن كانت ، طاء محورة بْ ة أو نَ وشاة نبطاء موشحَّ ،طاء بيضاء الجنبين أو الجنب بْ وشاة نَ 
  ) ١( انت سوداء فھي نبطاء بياض بيضاء فھي نبطاء بسواد و إن ك

  ) .أي الفرس (فإذا كان أبيض : ويقول الثعالبي 
 تن كانإو المعز وشياتھا ف أنبط ويقول إذا كان فى الضأن : كان أبيض البطن فھو  فإذا

  .بيضاء الجنب فھى نبطاء
  .اسم كل واحد من كواكب السماء : في األصل :  النجم - ١٤٠

وأراد ، وھي المرادة في الحديث ، ا أطلق فأنما يراد به ھي فإذ، وھو بالثريا أخص  
وسقوطھا مع الصبح ، وذلك في العشر األوسط من أيار ، بطلوعھا طلوعھا عند الصبح 

ضا اوالعرب تزعم أن بين طلوعھا وغروبھا أمر، خر في العشر األوسط من تشرين اآل
يث ال تبصر في الليل نيف  دة مغيبھا بحمو ارمثووباء وعاھات في الناس واألبل وال

فإذا بعدت عنھا ظھرت في ، لھا وبعدھا بقوخمسون ليلة ألنھا تخفي بقربھا من الشمس 
  )٢(. الشرق وقت الصبح 

  . اونعج اللون األبيض خلص لونه ، النعج االبيضاض الخالص : نعج - ١٤١
  )٣(والناعجة البيضاء من األبل 

  )٤( نقب - ١٤٢
ثم ، معة مثل الكف بجنب البعير ووركه أو بمشفره رري الت، النقبة أول بدء الجرب 

  أي تمأله ، تتمشي فيه حتي تشربه كله 
  :قال أبو النجم يصف فحال ً 

  
  طاھا   ــإب  رته ـــــفـن جمـــــــود ــــــــــــفاس

  ياھا ـــــــبة طالـقــــــــنـي اللـما طــك                                                
فطلي بالقطران فاسود ، سود من العرق حين سال حتي كأنه جرب ذلك الموضع أ أي 

  . من العرق 
   :مشن ٣١٤

  :خطوط النقوش من الوش والنِّمِشُ◌ بالتحريك: الّنًْمً◌ً◌شُ 
  .نقط بيض وسود وثور نمُش وھو الثور الوحشى الذى فيه نقط

بقع على الجلد فى الوجه  مشُ والنَّ . بياض فى أصول األظفار يذھب ويعود:شمُ والنَّ 
والنمش بفتح الميم .  قرَ فى الشُ ن  وأكثر ما يكو. يخالف لونه وربما كان فى الخيل 

مش نقط بيض وسود فى اللون وثور ِنمُش وسكونھا األثر أى أثر أيديھم فيھا وأصل النّ 
  .مشاء أى رقطاءنالقوائم فى قوائمة خطوط مختلفة وعنز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في  ١١٨فقه اللغة ص  – ٢٤٦وقاموس األلوان عند العرب ص –باب النون  :لسان العرب - ١

 . ١٢٣في الوان الضأن والمعز وشياتھا ص ١٠ –بياض سائر أعضانه 
   ٦٠باب النون ص  :لسان العرب - ٢
  ٢٥١قاموس األلوان عند العرب ص  - ٣
  .  ٢٥٣باب النون وقاموس األلوان عند العرب ص  :لسان العرب - ٤



 ٢٢١

وربما كانت فى الخيل ه ع تقع فى الجلد فى الوجه تخالف لونقَ بُ  مشُ النّ : ويقول ابن دريد 
ويقول  )١(وأكثر ماتكون فى الشعر وقد نمش نمشا فھو أنمش واألنثى نمشاء

  .به نقط سودوبيض فھو أنمشى) . الخيل( فإذا كانت:الثعالبى
    )٢(ميرن- ٤١٤
. ة بيضاء وأخرى سوداءرُ مْ الذى فية نُ  مرُ واألنْ . النْكَتُة من أى لون كان : ةرُ مُ النَّ : نمر 

 رُ لونه أنمَ  مرُ والنّ . هَ سِ بَّ ره وعَ يَّ ھه أى غَ ر وجَ مَّ رونَ مَّ نُ قد نمر وتُ :قِ لُ لرجل السيء الخُ لويقال 
، نمر من الخيل الذي علي شبه النمر واأل. ة بيضاء و سوداء رُ مَّ أو نُ ، ةرُ مَّ حْ مُ  ةُ رَ مْ وفية نُ 

التى فيه : رُ مْ النُّ  عمُ والنّ . وھو أن يكون فيه بقعة بيضاء وبقعة أخرى على أى لون كان
  .قلَ البَ :  ةُ رَ مْ النُ : ابن األعرابى. شملة فيھا خطوط بيض وسود: رةمُ والنَّ . ة وسواد رَ بْ غُ 

  )٣(نيلج  -١٤٥
وھكذا فٮاألصل مضبوطاً " اللسان . " يفسره عربى ولم ولم حكاه ابن األ: النينلج 

  ). بالكسر وھو دخان الشحم يعالج به الوشم ليخضر، الصواب النيلنج : وبھامشه ما نصه 
  : وانشد ابن األعرابى 

  جا ـنـفـھا ســـــــــــســيــاءت به من اســـــج
  جا ــــــــلـله نيني طــــطـــوداء لم تخــــس                                         

  )٤(ھجائن - ١٤٦
  :بيض ھجان قال عبدهللا بن قيس الرقيات ھجن وأ

  ريشـــجان قـــــــــھ وإذا قــــــيل مــــن 
  جان ــــــــت الھـــــتى وأنــــــفــنت الأ كنت                                      
والنحويون : ل قا.  الواحد والجمع ھجان كلمة تقع على  –رحمه هللا  –قال أبو رياش 

  قال الراجز . ه مجان كل شىء أكران وھجھجان جمع ھ: يقولون 
  يه        ــجانه فـــــــــــــــناى وھــــــــھذا ج

  يه ـــــى فــــلــده إـــــان يـــــل جـــإذ ك                                       
  بو معروف األسدىأوقال 

  جان       ــــج ھـــــى ناعـــظاظـــش ينــب 
  يحان ــــلص شــــوى مقـــــــبل الشــــع                                   

  .صھب يمشى مشية الحصانأ 
  

البيضاء واللفظ  اقة الھجان الن: كريم زكى  ويقول. وھو ھجان للذكر واألنثى والجمع 
خالص وھو  البياض ال: والھجانه . ونوق ھجان ناقة ھجان : تقول ، صفة للمفرد والجمع 

: نسان رجال وامرأة ليعبر عن النقاء الخلقى والخلقى والھجان إلايكون فى ، أحسنه 
  .واللفظ مشتق من الھجنة بمعنى البياض الخالص ، انسحاب األبيض 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١١١ص١ج:المخصص -٢٥٦/٢٥٧ص: األلوان قاموس  -باب النون: لسان العرب - ١
  ٢٥٦ص: قاموس األلوان - باب النون :لسان العرب  - ٢
  ٢٦٠ص: وقاموس األلوان - ٣٥٠باب النون ص: لسان العرب - ٣
٢٦١ص: قاموس األلوان  –باب الھاء : لسان العرب - ٤



 ٢٢٢

جان واستعمل الھذلى ھذا اللون أيضا ليصف الحيوان فقال ثور ايجان السراة بعير قرم ھ
أحسن البياض  : الھجانةل الثعالبى ويقو. ) ١(كما أطلق ھذه القيمة اللونيه على السحاب،

  فى الرجال والنساء واالبل 
قال و. يال ودقت عينه تيدق ودقا  وھى النقطة تبقى من بياض العين :  )٢(ودق - ١٤٧
   :رؤبه
  ودق ـــــن داء الـــــيه مـــــــتكى صدغـــــاليش

  خق ـــــبــواوير الــنيه عـــعيـــوال ب          
الكنز (  ))بخقت عينه تبخق بخقا ورجل أبخق وامرأه بخقاء : يقال ، العور: البخق((

  ).٨٢اللغوى ص 
  : ورد - ١٤٨

: ابن سيده. واألشقر وھو بين الكميتوللفرس ورد ، وبلونه قيل لألسد ورد                 
كان  ذافإ: ى عالبثويقول ال. )٣(فى كل شىء الورد لون أحمر يضرب الى الصفرة حسنة 

  :) ٤(ويقول  كريم زكى) . أى المقصود الفرس(ورد : فھو  بين األشقر والكميت

   تقول ورد الشىء  صبغه بلون الورد،  اللون األحمر الذى يضرب الى الصفرة ةالورد  
كما نجد . حورھا الدم أى يكسو ن. الھذلى اللفظ معادال دالليا للتعبير عن لون الدم استعمل 

  الھذلى   يصف الماء والطير بھذا اللون
  لصيف وأولاخرر مثل اللطخ يخرج على الرمث بين آالورس شىء أصف:  ورس - ١٤٩

  .ذا أصاب الثوب لونه إالشتاء 
يقال أحنط الرمث : وقال شمر. وقد أورث الرمث . وريس والت، الورس صبغ : التھذيب 

  . أبيض: فھو حانط ومحنط 
  الورس نبت أصفر يكون  باليمن تتخذ منه الغمره للوجه : الصحاح

دراك فصار عليه سسرمث أى اصفر ورقه بعد اإلأورس المكان وأورس الّْ : نقول منه 
، وملحفه ورسية. صبغته بالورس : وورست الثوب توريسا . مثل المالء  الصفر 

استسقى فأخرج اليه قدح  رضى هللا عنه  أنه. والورسيه المصبوغة وفى حديث الحسين 
. فشبه به لصفرته   وھو المعمول من الخشب النضر األصفر ، ورسى مضض 

وثوب ورس ووارس . وورس النبت وروسا اخضر : وحكى ابو حنيفه عن أبى عمرو
بالغوانيه كما . وأصفر وارس أى شديد الصفرة. مصبوغ بالورس : ومورس ووريس 

ومن الحمام ما كان .من أجودھا : ح النضاروالوريس من األقدا، قالوا أصفرفقع 
ظ ويقول .وورست الصخرة اذا ركبھا الطحلب حتى تخضر وتمالس. أحمرالى الصفرة

  شجر يصفر ورقه : الورس : كريم زكى/ د
بعد االدراك اذا أصاب الثوب صبغه ولونه استعمل الھذلى اللفظ  معادال دالليا للتعبير 

  عن صفرة جسد االنسان عند الموت
  ـــــــــــــــــ

  ١١٧ص: فقه اللغه -٨٣٢/ ٢ج: التحليل الداللى - ١
  ٤٣ص : قاموس األلوان - ٢
  ١٢٠فقه اللغه ص - ٢٦٥ص :قاموس األلوان  - ٣
  ٢/٨٤٦ج: التحليل الداللى - ٤
  



 ٢٢٣

    )١(ورق - ١٥٠
وداء وقيل س رةبوالورقه سوداء فى غ، لى سوادإفى لونه بياض  بلاألورق من اإل

قال األصمعى . بل إلث يكون ذلك فى أنواع البھائم وأكثر ذلك فى اوبياض كدخان الرم
ن اشتدت  ورقته فإ،ذا كان البعير أسود يخلط سواده بياض كدخان الرمث فتلك الورقة إ

: وقال أبو زيد :  واألورق من الناس األسمر . دھم أحتى يذھب البياض الذى فيه 
  .لى الخضرة إاألورق الذى يضرب لونه 

  
والغرة  والتحجيل في القوائم  صُ رَ بَ والَ . الصبح والقمر  بياضُ :  حُ ضَ وَ الَ : )٢(حوض ـ١٥١

الوضوء والبياض : الوضح  .بح بياض الصّْ  حُ ضَ الوَ : التھذيب . وغير ذلك من األلوان 
 : كريم ذكي ويقول 
واللفظ مشتق من الوضح بمعنى البياض ، مي بذلك لشدة بياضه اللبن سُ :  الوضحُ 

 :والوضح  ) ٣(اء أو بانابيض أو أضلبيان تقول وضح الشيء يضح وضوحا والضوء وا
 ضاحتقول وضح الشيء يضح وضوحا فھو واضح ووّ  البياض النقي في كل شيء

د الھذلي يصف اللونية وجه اإلنسان رجال وامرة كما نج وصف الھذلى بھذه القيمة.
ة رّ بياض الغُ : الوضح : عالبي ويقول الث. يصف جزءا من جسد اإلنسان بھذا اللون 

   )٤(والبرص  والتحجيل والدرھم
  

ويقول  )٥.(يض من لمعان البرق وكل شيء صافي اللون مِ والوَ  ضُ مْ الوُ : ومض - ١٥٢
جاء اللفظ بداللة ضوء ، صافي اللون . لمعان البرق وكل شيء :  ميضُ الوَ : كريم ذكي 

  .فيا ي لمع لمعا ختقول ومض البرق يمض ومضا ووميضا أو، البرق 
  

  )٦(ھو شديد البياض ناصعه: قُ قِ ويَ  قُ قَ يَ  :يقق - ١٥٣
  .ق وفضه يقق قُ يَ أبيض ُ : ويقول الثعالبي 

وھناك ايضا كلمات استخدمھا ابن الرومي داللة . ويقق  قُ قَ بيض يُ أ: ويقول ابن السكيت 
 - والشمس زرنيخ –دم  –دلج  -مثل . من ألفاظ األلوان  ليست على اللون ولكنھا

 .ياقوت  -فيروز –شطرنج  -موالنجو
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ٢٦٦/  ٢٦٥ص :  عند العرب قاموس األلوان - ١
  . باب الواو: لسان العرب  - ٢٧١ص : السابق  -٢ 
  . ٨٣٥/  ٢/٧٢١جـالتحليل الداللى  - ٣
  . فصل يناسبه١١٧ص:فقه اللغة - ٤
  ٢/٥١٨ج:عرب باب الواو والتحليل الداللى ولسان ال ٢٧٢ص: قاموس األلوان  - ٥
  ٢٧٤ص : قاموس األلوان  - ٦



 ٢٢٤

  : دلج 
يل والدلج الليل كله من الساعة من آخر الل: لجة عن ثعلب الدلجة سيد الليل كله والدّ 

. وھري الج. خر الليل ويقال خرجنا بدلجة ودلجة إذا اخرجوا فى آ. أوله إلى آخره 
  )١(الليل ول أدلج القوم اذا ساروا من أ

  .  في داللة علي اللون األسودبن الرومي ا ستخدمها والليل -١    
  . دم استخدمھا ابن الرومي في داللة اللون األحمر  -٢
     خضر اللون واستخدمه ابن الرومي ف إنه صدأ النحاس وھو أومعر: رنيخ وز -٣

  . معادال دالليا علي اللون األخضر 
لي اللون تھا الصفراء رمز بھا ابن الرومي إعوالشمس كما ھو معروف بأش -٤

 . األصفر 
 .والنجوم رمز بھا إلي اللمعان والبريق  -٥
 والشطرنج وھو رمز ممزوج بين اللون األبيض واألسود  -٦
 .والفيروز إلي اللون اللبني  -٧
 .ياقوت الي اللون األحمر  -٨

ً مدلوله لفظوبعد عرض األلوان ومعرفة  م اللغوي المختلفة يتضح من خالل المعاج يا
ات والمعادن يوظف كلمات وألفاظ تطلق علي النب لي أن ابن الرومي استطاع أن

  :واألحجار الكريمة وغير ذلك في شعره داللة علي اللون مثل
  جرام السماوية وفيھا معني اللونأللفاظ التي تدل علي األا* 
  .نجوم  –نجم  –كواكب –قمر –شھاب  -شمس –أنجم  –أفالك  -١
   ة عن اللونوقات وفيھا كنايألفاظ تدل علي األ*  

  فجر  –ليل  –أمس  –الصبح  –الصباح  –إصباح 
  .)مسك ( : ألفاظ تدل علي الروائح وفيھا معني اللون*  
   ألفاظ تدل علي النبات وفيھا معني اللون*  

 –عناب  –الدر  –زھر  –رمان  –حناء  –تفاح  –بنفسج  –أنوار  –أعناب 
  . آينوس  –نرجس  –حوان أق –أترجه  –مشمش 

   ألفاظ تدل علي الحيوان وفيھا معني اللون*  
  . العاج  –غراب 

   ألفاظ تدل علي علي الشراب*  
  خندرس   -خمور –خمر  –بنت الكرم  –ابنة العنب 

  . م بنات الكر –نبيذ  –مدام  –قھوة  –صھباء 
   ألفاظ تدل علي اللباس والحلي*  
  .مرجان  -لؤلؤ –ياقوت  –عقيق  -فيروز –زبرجد  – رّ دُ 
 ألفاظ تدل علي المعادن فيھا معني اللون .  
   صدأ النحاس( زرنيخ  –فضه  –ذھب  –لجين  –قار  –فحم( 

  ______________  
  ٣٨٥باب الدال ص: لسان العرب  -١

  



 ٢٢٥

  

  األلوان الخالصه عند ابن الرومى
  

  
رقم  المسلسل

  الجزء 
األبيض 

ومشتقات 
  اللفظ

رق األز
ومشتقا
  ت اللفظ

األسود 
ومشتقات 

  اللفظ

  األحمر
ومشتقات 

  اللفظ

  األصفر
ومشتقات 

  اللفظ

األخضر 
مشتقات 

  اللفظ

البنفسجى 
مشتقات 

  اللفظ

  ٢  ٦  ٢  ٥  ١٩  ٩  ٣١  األول  -١

  ٢  ٥  ٥  ٨  ٢٦  ٢  ٢٦  الثانى  -٢

  -  ١٨  ١٩  ١٤  ١٢  ٣  ٢٢  الثالث  -٣

  ١  ٧  ٧  ٤  ٢٤  ٦  ٣٣  الرابع  -٤

  -  ٤  ٤  ٤  ١٢  -  ١٣ الخامس  -٥

  -  ٧  ١  ٦  ١٥  -  ١٩ السادس  -٦

    ٥  ٤٧  ٣٨  ٤١  ١٠٨  ٢٠  ١٤٤  

 
  
  
  



 ٢٢٦

  األلوان المختلطة عند ابن الرومى
 

عدد   المسلسل
  المرات

عدد   اللون  الجزء
  المرات

    حوراء  الجزء األول     -١
    خلس  الجزء الثانى    -٢
    شمط  الجزء الثالث    -٣
    أبرش  الجزءالرابع    -٤
    دھم  الجزء الخامس    -٥
    بقع  الجزء السادس    -٦
    سقع      -٧
    بلق      -٨
    جون      -٩
    صھب      -١٠
    رقم      -١١
    قمر      -١٢
    ومضاء      -١٣
    رقشاء      -١٤
    األعرم      -١٥
    رقطاء      -١٦
    برق      -١٧
    دھاس      -١٨
    أربد      -١٩
    عرفج      -٢٠
    كميت      -٢١
    نمير      -٢٢
    مھرق      -٢٣
    المنم      -٢٤
    ورق      -٢٥
    لعس      -٢٦
    األعصم      -٢٧
    قاتم      -٢٨
    الموشم      -٢٩



 ٢٢٧

    تبرج      -٣٠
    األغباش      -٣١
    دكن      -٣٢
    حائل      -٣٣
    ديزج      -٣٤
    غنج      -٣٥
    قھوة      -٣٦
    نمش      -٣٧
    شطرنج      -٣٨
    كلفه      -٣٩
    أملح      -٤٠
    الالزورد      -٤١
    غبراء      -٤٢

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٢٨

  األلوان غيرالمباشرة
  
  
عدد   الجزء المسلسل

 المرات
اللون 
الدال 
على 

األبيض 

اللون 
الدال 
على 
  األسود

الللون 
الدال 
على 

  األحمر

اللون 
الدال 
على 

األخضر 

اللون 
الدال 
على 

 األزرق

اللون 
الدال 
على 
  أصفر

اللون 
الدال 
على 

 البنفسجى
  البنفش  ذھب  تبلجا الزبرجد  مدام  الدجي  لنبيطا    األول  -١
   الشمس  فيروز  طلح  دم  الغراب  مسك    الثانى  -٢
   مشمش    الزمرد  ياقوت  فاحم  الفيلق    الثالث  -٣
   عصفر    الزرنيخ األرجوان  أسحم  الزھر    الرابع  -٤
    شقر      زعفران  أدعج  وضاء   الخامس  -٥
    دينار      مرجان  نقب  اللؤلؤ   السادس  -٦
    ورس      العندم  ارمداد  الدر      -٧
          عقيق  الحناء  أغر      ٨
          قنون  سحماء  الشيب      ٩
          القطر  حمم  ناصع      -١٠
          توريد  ربد  كوكب      -١١
          مجسد  عجاء  شھاب      -١٢
          أترجه  قنع  أبلج      -١٣
          الخمر  حداده  فاقع      -١٤
بنت  طرموس الغرنيق      -١٥

  الكرم
        

ابنة   مساء  اليقق      -١٦
  الروم

        

          خندريس  حندس  أقحوان      -١٧
          قاشر  عغج  فلق      -١٨
          النبيذ  أطلس  فجر      -١٩
          صھباء  بھيم  قرح      -٢٠
          تفاحة  مدجج  وضح      -٢٢
          اباألعن  دجن  قھد      -٢٣
ابنة   حمرة  ھجن      -٢٤

  العنب
        

          الرمان  زنج  بدر      -٢٥
          الورد  الفحم  وميض      -٢٦
          أحمر  دھم  ودق      -٢٧



 ٢٢٩

          قانيء  أبنوس  مرھاء      -٢٨
          نار  حنك  لوب      -٢٩
          شعلة  أديم  قحة      -٣٠
            حالك  لھق      -٣١
            كحل  نجوم      -٣٢
            ظلماء  بھق      -٣٣
            الليل  الجوف      -٣٤
            أدھم  أيم      -٣٥
           الخضاب  صبغ      -٣٦
            ندخ  برص      -٣٧
            حمص  األقمر      -٣٨
            حذر  جص      -٣٩
            أطخم  عاج      -٤٠
            أحوى  شعلة      -٤١
            ملس  نعج      -٤٢
            بھم  أقھد      -٤٣
            سلخ        -٤٤
            أدم        -٤٥
            ظلم        -٤٦
            كدر        -٤٧
            دلج        -٤٨
            غياھب        -٤٩
            نيلج        -٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الخـــاتـمـة
د  فى شعرترصد ھذه الدراسة تجليات اللون       ه ، وق ات توظيف ن الرومى ، وآلي اب

  -:اقتصر ابن الرومى على توظيف تسعة  ألوان ھى 
يض  "   ود   -األب ر  -األس ر  –األحم فر   -األخض ج  –األزرق  –األص  –البنفس

ً "  الفضى  –الذھبى  ، فبينما ھيمن اللونان األبيض  وقد جاء توظيفھا متباينا كماً وكيفا
  .واألسود ، ُجل الرقعة اللونية لديه ، جاءت بقية األلوان أقل منھما 

ا      ة  أم دوال اللوني اقى ـمشفال ين مس اد الصياغى " دودة ب ة " و " الحي إذ  " األدبي
ً األول الداللة المعجمية طغت على المساق  ا ا إدراك ا  التى يمكن إدراكھ بصرياً ، بينم

ى س ن الرومى إل د انحاز اب ة ، وق ة الذھني ة المجازي انى الدالل يطرت على المساق الث
ة تج ه لمحات ذكي ة الثفى ت لالمساق األخير ، فكانت ل ـبات والتحـثنائي ات فول ، ـ ثب

كون  رف الس ة ال تع حبه دالل ونى تص دال الل د  ـما منحـم  .ال ى رص درة عل ه الق
ه  ادة فى حيات ونين األبيض واألسود التحوالت  الكبرى والح ، من خالل توظيف الل

ياً ظتو دا واضحاً أن ل. يفاً نفس ا ب ـية كم ه اللون ن الرومى الشـعرية ، ومعرفت ذاكرة اب
ف ا ة توظي ى نمطي راً عل ـراً كبي ه ، أث وألالموروث ا ال امين ، وھم رار المض ن ، وتك

  .سماتان طاغيتان على منجزه الشعرى 
، سب ـتوظيفه للدوال اللونية على الطابع الجزئى فح ولم يقتصر ابن الرومى فى     
يحقق له النسجام فراح يجمع بين األلوان جمعاً . لم تغب عنه الصورة اللونية الكلية إذ 

ذھبى والفضى من  ة ، وال فى مواطن متعددة ، كالجمع بين األبيض واألسود من جھ
  .جھة أخرى 

اً مخالف      وان توظيف ى األل ن الروم ف اب ا ويوظ اً ، وأحيان رب أحيان وم الع اً  لمفھ
ون  ا يفعل ا كم وان ويوظفھ م ، ويستخدم األل ان يستحدث . أخرى يتفق معھ ه ك ا أن كم

ه صدره  . أغرضاً مختلفة من الشعر ، فالشاعر يلجأ إلى األلوان للتعبير عما يجيش ب
  .فاللون وسيلة وليس غاية 

األلوان       ا يتصل ب ل م أننى جمعت ك ذا ف ى ھ ى ، فوعل ن الروم عر اب م  ى ش لفھ
عرية  ة الش اظ الدالل ا  لأللف دث فيھ ى تح راض الت ون ، واألغ ى الل ة عل م ، الدال وأھ

ة   أثراً بالطبيع اللون مت ا والتى تعكس مدى إحساسه ب ر عنھ المعانى التى أراد أن يعب
وان  قاً من األل ة مستخدماً تناس ة رائع ذى يرسم لوحة فني حوله ، فھو بمثابة الرسام ال

  .المتجاورةالزخرفية 
اة الع      رب ومن يقرأ ديوان ابن الرومى قراءة واعية متفحصة يستنتج حياته ، وحي

اد  ه العق ه من شعره : فى عصره ، كما قال عن رى بوضوح درجات  .حيات ذلك ي وك
  .األلوان المختلفة ، وتوظيفھا فى شعره 

ر شعراء       اره من أكث ن الرومى باعتب د اب وترصد ھذه الدراسة جماليات اللون عن
  .العصر العباسى وعياً بالقيمة الجمالية ، وأنضجھم توظيفاً لھا 

ديوان ، دراسة م وقد ت      وان من خالل ال ى األل ة عل دراسة الشواھد الشعرية الدال
ة . تحليلية وصفية  ة اللغوي ة ( تتناول األبيات من الناحي ، واالصطالحية ، ) المعجمي

  . واألدبـية 



ون (  فالمبحث األول خصص لتناول مفھوم اللون ، وعدد استخدامه لفظ        فى ) ل
  .لشعرية وانه ، وأھم أغراضه ادي

ع والمبحث الثانى       وان الخالصة تتب وان الصريحة : األل ذاتھا أى األل التى توجد ب
وان ، . . أودون خلطھا بلون آخر من األبيض أو األسود أو األحمر  وذكرت عدد األل

د  ون الواح تخدام الل رات اس دد م ى أى األغراض ، وع ا ، وكيف ـوالھ، وف دف منھ
 ً م تستخدم  استطاع أن يوظفھا توظيفا دة  ل مخالفاً لعادة العرب ، مستخدماً صورة جدي

  .بل ـمن ق
ى       ة عل اظ الدال رة ، أى االلف ر المباش وان غي ث فخصص لألل ـث الثال ا المبحـ أم

عدد المرات ،  أحصيت و. بدر  -كوكب  –قھوة : اللون ، وليست لون فى ذاتھا مثل 
تخدامات ، و م االس راض ، وأھ م األغ ان وأھ ق ـمبي ى تحقي ه ف ه أو إخفاق دى توفيق

  .غرضه الشعرى 
ةـوبالمث      وان المختلط ع لألل ن ، أى  ل خصص المبحث الراب ر م ن أكث ة م المكون

  .لون ، وأحصيتھا ، وبينت مدى توفيقه فى تحقيق غرضه الفنى 
ى       ة عل اظ الدال م جمع كل األلف وتعرض المبحث الخامس لمعجم األلوان ، حيث ت

  . تى استخدمھا ابن الرومى  فى ديوانه ، موضحة مفھومھا اللغوى األلوان ال
ون       ة الل وھذا خالصة بحث استغرق من عمرى بضع سنين ، للكشف عن وظيف

ه ، . فى شعر ابن الرومى  ك كل ان ھدفى من ذل د ، وك وقد بذلت ما استطعت من جھ
د وفقت وأملى ك. خدمة ديوان يُعد من أھم الدواوين فى تراثنا الشعرى  بير أن أكون ق

إلى ما أردت من خدمة لغة القرآن الكريم المنزل على سيد البشر ، سيدنا محمد صلى 
 .لم ــهللا عليه وس



  أسماء المراجع والمصادر
  ابراھيم أنيس -١

  مكتبة االنجلو المصرية  –داللة االلفاظ                               
 ابراھيم محمد على  -٢

  اللون فى الشعر العربى قبل اإلسالم                              
    ابن الھيثم  -٣

 ١ج –لحميد صبرة عبد ا/ تحقيق د ٣، ٢، ١المقاالت  –كتاب المناظر   
  .م ١٩٨٢الكويت  –المجلس الوطنى للثقافة 

مطبعة لجنة التأليف  –دراسات اسالمية  ١٩٦١اآلثار العلوية طبعة أولى  -٤
  .والترجمة

 /http//www.awu-dam.org/book/o3أحمد بن فارس  -٥
  ٢٠٠٠طبعة  –مقاييس اللغة تحقيق عبر السالم محمدھارون                          

  أحمد خالد /د -٦
  الشركة التونسية للتوزيع –ابن الرومى                     

  أحمد فؤاد األھوانى /د -٧
  الھيئة المصرية ١٩٨٥الكندى فيلسوف العرب     

  أحمد مختار عمر -٨
  عالم الكتب    علم الداللة     -١    
  عالم الكتب    اللغة واللون  -٢    

  أحمد يوسف على . / د. أ -٩
  .بن الرومى الصوت والصدى فى النقد القديما -١    
  .مكتبة األنجلو –نقد الشاعر فى مدرسة الديوان  -٢    

  أرسطو طاليس  -١٠
النھضة العربية  –عبد الرحمن بدوى : اآلثار العلوية  حققھا وقدم لھا               

  .م١٩٦١ –الطبعة األولى  –القاھرة  –
 وانىأبو اسحاق ابراھيم الحصرى القرا -١١

  تحقيق زكى مبارك المطبعة –زھر االداب                                 
  م١٩٢٠- التجارية القاھرة

  األلوان فى    -١٢
Paint shop pro.    

Kheyma.com/hpinarebic/ptutor03-htm1..http :// www  
  
  أمينة محمد عبد الرحيم  -١٣

  .م١٩٧٠ –ديثة دار الجيل للطباعة الح –الضوء                 
  أنور رياض عبد الرحيم -١٤

  .م١٩٨٥ –دار العلوم  –اختيار األلوان وقياس الخصية 
  



  أيمن محمد  على ميدان-١٥
  .م٢٠٠٢ –دار علوم  –شعرية اللون عند ابن زيدون 

  تشارلز جروس / د -١٦
 .آراء ابن الھيثم فى العين والمخ والرؤية واستيعابھا               

http: // www.alnoor – world. Com.  
  الجاحظ -١٧

  .البيان والتبين تحقيق وشرح عبد السالم محمد ھارون
  جورج عبدو معتوق  -١٨

  .دار الكتاب اللبنانى  –ابن الرومى الشاعر المجنون     
  .أبو الحسن على بن اسماعيل األشعرى -١٩

  .٢يدى جتحقيق محمد محى الدين الحم –مقاالت االسالميين واختالف المصلين 
  

  حسن حسن إبراھيم -٢٠
  .م٢٠٠٠فلسفة األلوان بين اليونان والعرب دار الفضيلة   

  حسن عزت  أبو جد -٢١
البحيرى ( طبع فى دار األحد  –الظواھر البصرية والتصميم الداخلى              

  .م١٩٧١ –بيروت )  أخوان 
  حسين نصار  -٢٢

  ديوان ابن الرومى         
  مد الفراھيدى الخليل بن أح -٢٣

  إبراھيم السامرائى/ مھدى المخزومى ، د: تحقيق         
  داود بن عمر بن األنطاكى  -٢٤

 تذكرة داود وتذكرة أولى األلباب الجامع تتعجب  العجاب ـ مكتبة    
  التوفيقية مصر طبعة أولى

  ابن دريد  -٢٥
  .مكتبة الثقافة الدينية  –جمھرة اللغة         

  كى  ـ زين الخويس٢٦
معجم األلوان فى اللغة واألدب والعتم ـ مكتبة لبنان ساحة رياض                 

    . ١٩٩٢الصلح ـ بيروت الطبعة األولى 
  زينب عبد العزيز العمرى -٢٧

  .م١٩٨٩ –األنجلو المصرية  –اللون فى الشعر العربى القديم                
  
  السيد محمود شكرى األلوسى  -٢٨

  .دب فى معرفة أحوال العرببلوغ األ      
  
  
  



  ابن سيده  -٢٩
أبى الحسن على بن اسماعيل النحوى اللغوى  –المخصص البن سيده     

تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار األفاق  –األندلسى المعروف بابن سيده 
  .السفر الثانى ١الجديدة منشورات دار األفاق الجديدة ببيروت ج

  
  ابن سينا   – ٣٠
  بن سيناعلى الحسين بن عبد هللا                     

  .جورج قنواتى/ الشفاء الطبعيات تحقيق األب د    
  التوفيقية مصر ـ طبعه أولى                                  

  ـ شرح الديوان  ٣١ 
طبعة لبنان ـ بيروت ـ مجموعة من الشارحين دار الجيل الطبعة األولى                 

  . م ١٩٩٨
  ـ شوقى ضيف  ٣٢

  . م ١٩٧٣العصر العباسى الثانى دار المعارف             
  عادل الدرغامى -٣٣

دار  –توظيف اللون فى شعر التفعيلة لدى شعراء  الستينيات فى مصر           
  .م١٩٨٩ –العلوم 

  عبد الحميد إبراھيم  ـ ٣٤
  .قاموس األلوان عند العرب                     

  ـ عبد الحميد حمدى مرسى     ٣٥ 
  رسالة الحسن بن الھيثم فى الضوء                  

  ـ عبد الفتاح نافع    ٣٦
  . التواصل جماليات اللون فى شعر ابن المعتز جامعة اليرموك األردن             

  عبد العزيز المقالح  -٣٧
  .قراءة فى كائنات مملكة الليل  –شعرية اللون              
  .م١٩٩٦القاھرة  –العدد الثالث  –مجلة فصول          

  العقاد -٣٨
  .بيروت –دار الكتاب اللبنانى  –المجلد الخامس عشر  –ابن الرومى   

  على شلق  ـ٣٩
والوجود ـ دار النشر للجامعين الطبعة األولى ابن الرومى فى الصورة              

  .م ١٩٦٠
  ـ على على صبيح    ٤٠

  . م ١٩٧٥عبقرية ابن الرومى                        
دراسة فى جدلية العالقة بين الطبيعة والمرأة  فى شعر ابن  –العنب  المر   - ٤١

  .الرومى 
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  كامل سعفان  ـ ٤٢
  قراءة فى ديوان ابن الرومى ـ دار المعارف ـ               

  . ـ  كريم زكى حسام الدين ٤٣
  ريب ـ التحليل الداللى ـ دار غ١               
  ـ اللغة والثقافة ـ دار غريب   ٢               

  اللون -٤٤
  األلوان واللوحة التشكيلية  –عالم الھوايات           

http:// www. Hofart.com /mj/2- htm. 
  ما ھو اللون وكيف نبصر  -٤٥

  مدثر حسين محمدين –مقال  –شبكة الفيزيائين العرب         
 http:. /www.phys4. moudules. Php?name =  news & 
file=article & sid  =6      

  مجدى وھبة كامل المھندس  -٤٦
 –مكتبة لبنان ساحة الرياض  –معجم المصطلخات العربية فى اللغة واألدب     

  .م١٩٧٩ –بيروت  -الصلح  
  محمد حافظ دياب  -٤٧

    ٢ع٥ججماليات اللون فى القصيدة العربية مجلة فصول                 
  محمد عبد القادر أشقر -٤٨

دمشق  –مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب  –مجلة التراث  العربى         
  .م ٢ ٠٠٣سبتمبر -٩١العدد  –
  محمد عبد المطاب   -٤٩

  سبتمبر    -العدد الثانى  –مجلة إبداع  –شعرية األلوان عند محمد أبو سنة            
  .        م١٩٨٩

يناير  –العدد الثانى  –مجلة فصول  –رية األلوان عند امرئ القيس شاع
  .م١٩٨٥

  الثعالبىـ ٥٠
  أبو منصور الثعالبى               
  ا.  م ١٩٩٨فقه اللغة وسر العربية             

Htt://www. alwaraq.com/cgi-bin/doccgi_exe/ book searc h 
  . مى البغدادى ـ أبو منصور عبد القاھر بن طاھر التمي ٥١

  . اب أصول الدين تك                   
  .   ابن منظور  ـ ٥٢

  لسان العرب ـ بيروت ـ لبنان              
  ـ أبو نصر محمد بن محمد الفاربى     ٥٣

  .آراء أھل المدنية الفاضلة                  
  
   



  المھندس يحيى حموده  -٥٤
  . م ١٩٦٦نظرية اللون ـ                   

  أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندى  -٥٥
محمد عبد الھادى أبو                     : تحقيق ونشر  –رسائل الكندى الفلسفية                   

  .م١٩٥٣ھـ   ١٣٧٢ –دار الفكر العربى  –ريدة 
  
  
  يوسف حسن نوفل  -٥٦

  لمية للنشر لونجمان ـ   أصوات النص الشعرى الشركة المصرية العا١             
  . ـ الصورة الشعرية والرمز اللونى دار المعارف  ٢              
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